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#editorial
UM LINDO CORAÇÃO
“Maria, porém, guardava todas estas palavras,
meditando-as no coração”. Lucas 2. 19
Nas palavras de Carlos Drummond de
Andrade, “Mãe não tem limite, é tempo sem hora,
(é) luz que não apaga quando sopra o vento e chuva
desaba, (é) veludo escondido na pele enrugada,
água pura, ar puro, puro pensamento...”. Apesar de
ser essa uma das mais lindas declarações em
Língua Portuguesa a respeito da maternidade,
ainda que toda beleza retórica fosse empregada
plena e profundamente, não há, nem pode haver no
vernáculo, qualquer capacidade de descrever o que
significa ser mãe.
O texto de Lucas 2. 19 revela em parte
essa sublimidade das mães. Essa é a única
afirmação que lemos sobre Maria em toda a
narrativa do nascimento do Senhor Jesus. Não foi a
ela que o anjo se manifestou na glória de Deus. Ela
não ouviu o louvor da multidão de anjos. Conforme
o relato das Escrituras, ela estava tão somente
envolvida nessa humildade terna e amorosa de
guardar aquelas experiências no coração. Maria
não obtém mais revelações diretas, exceto por
meio dos pastores e da palavra profética de Simeão
e Ana, bem como por meio da posterior visita dos
magos do oriente. Diante desse quadro, a única
declaração sobre ela diz respeito ao seu coração e à
capacidade de reter nele tudo aquilo que seus
sentidos lhe permitiam saber nesse sublime
momento de receber nos braços o Salvador.
A Bíblia é perfeita! A única menção à
Maria, nesse contexto da maternidade, aponta para
o seu singelo coração. Assim são as mães, por
mais talentos, habilidades e capacidades que
possam ter; por mais ativas e engajadas que
possam ser; por mais visão, discernimento e
sabedoria que venham a demonstrar; o que se
destaca nelas é a dimensão e a singeleza do seu

coração.
Essa mesma afirmação a respeito de
Maria faz sentido também se aplicada às demais
mães, pois ser mãe é ter, no ventre, o milagre da
vida e, na jornada da existência, a dádiva de gerar a
melhor parte de si. É ter no coração um amor que
não conhece extensão e que não tem tempo de
validade. Ser mãe é nutrir em si a maior e mais
divina das responsabilidades. É ter no colo o poder
de pacificar, nos braços a força de proteger e no
sorriso o dom de festejar. Ser mãe é ser doce e
firme, singela e densa, calmaria e tempestade, é ser
presença quando todos se despediram e
estabilidade quando tudo se esvai. Ser mãe é cantar
para um bebê ainda no ventre, é amar aquele cujo
rosto ainda é desconhecido, é imaginar a voz, é se
alegrar desde os primeiros passos, é ouvir as
primeiras palavras como se fossem os mais lindos
versos de Shakespeare, é vibrar com todas as
conquistas desde conseguir se adaptar à creche até
a formação e colocação no mercado de trabalho.
Ser mãe é virtude e Graça Divina.
Ser mãe é ter um coração destacado
dentre todas as suas virtudes! Nesse sentido,
diante de mulheres cujo coração é um palco do
Testemunho do Evangelho amoroso de Deus,
rogamos ao Senhor, o Deus que habitou, em Sua
humanidade, por nove meses, no ventre de uma
mulher agraciada e amada por Ele, que abençoe a
cada uma das mamães que lerem este singelo
texto, fazendo de vocês mulheres cujo coração seja
lapidado, curado e edificado para a Glória do
Senhor.

Um filho grato pela mãe que teve,
Um marido feliz pela mãe que seus filhos têm,
Um pastor que ama as mães que ele
pode chamar de ovelhas.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

#notícias gerais
80 anos do Rev Guilhermino Cunha
Sou profundamente grato pelo
carinho que tenho sido alvo por parte da
igreja. Os meus 80 anos me surpreenderam
com tantos gestos de amizade. Tenho muito
a agradecer e nada a pedir. Estou tão feliz!
A comissão de comemorações
esteve conosco, em nossa casa, no dia 24
de abril trazendo uma linda cesta de café da
manhã. Obrigado Presb. Newton e Cecília!
O culto na Catedral, no dia 30 de
abril, foi emocionante! Fui muito bem
tratado!
Agradeço de coração aos
pastores, ao Coral Canuto Regis e a cada
membro da Igreja. Ex corde, Rev.
Guilhermino Cunha

Programa Maná!
Todos os dias temos devocionais
de 5 minutos pela Equipe Ministerial com a
temática do Pão Diário. Lançados
diariamente nas redes sociais da Catedral.
O desejo da Equipe Ministerial e do
Ministério de Missões é que a Igreja seja
edificada na Palavra e que cada membro
tenha a oportunidade de compartilhar o
amor de Deus com familiares e amigos.
Multiplicando a Palavra através de um click
que você pode dar. Compartilhe! Ministério
de Missões: evangelizando com você!

Visitante, Seja muito Bem-vindo!
É uma alegria recebê-lo(a) em
nosso meio. A Igreja Mãe do
Presbiterianismo Brasileiro acolhe a todos
com muito carinho e amor fraternal.
Lembre-se: esta, também, é a sua Igreja.
Assim sendo, adoremos, juntos, em grande
comunhão espiritual!
Lotação do Estacionamento
Por motivo de segurança, a entrada do
estacionamento e os corredores de
circulação de veículos devem permanecer
livres. Quando a lotação for atingida, a
alternativa existente é o uso do
estacionamento Let Park (Ordep
Estacionamentos LTDA – Rua Silva Jardim,
41 – Centro), onde o usuário do
estacionamento da IPRJ custeará com
apenas R$ 7,00, desde que o ticket seja
carimbado pela Junta Diaconal e a recepção
da Catedral. Não deixe o carro na calçada
caso não tenha mais vaga no
estacionamento da Igreja. Você corre o
risco de ser multado e/ou ter o seu carro
rebocado. Pedimos a compreensão de
todos no sentido de, após a confirmação da
lotação pelos funcionários da Igreja, não
insistir na entrada com o carro, pois o
objetivo é garantir a segurança e o conforto
de todos que vêm à Casa do Senhor.

Eunicy Baptista Donald – Convocada às
mansões celestiais.
Nossa estimada irmã Eunicy
Donald foi aprovada em sua fé e convocada
à presença de Deus na tarde do dia 2 de
maio. Faleceu no Abrigo Presbiteriano,
onde residia, aos 94 anos. Nasceu em Juiz
de Fora – MG, em 4 de fevereiro de 1928,
filha de João Baptista de Souza e Sylvia
Oliveira e Souza. Era viúva e fez sua
Profissão de Fé e Batismo em 16 de julho de
1967, na Catedral Presbiteriana do Rio,
cerimônia oficiada pelo Rev. Amantino
Adorno Vassão.
Nossa irmã Eunicy era uma serva
de Deus fiel, consagrada e que o serviu na
Igreja e como sócia da SAF – Rio. A
Cerimônia da Esperança Cristã ocorreu no
dia 4 de maio, no cemitério do Caju,
oficiada pelo Rev. André Albuquerque e a
Mis. Leninha Maia. Que o Senhor console e
conforte o coração da família: Filho:
Ronaldo Baptista Donald; Nora: Maristela
Donald; Netos: Alessandra Oliveira Donald,
Mônica Oliveira Donald, Luana Barthô
Lanzilotta e Ronaldo Baptista Donald
Júnior; Bisnetas: Victoria Donald Motta,
Bárbara Donald Motta e Isabela Donald
Guedes.
“Combati o bom combate, completei a
carreira, guardei a fé.” (2 Tm 4.7)

O Privilégio da Contribuição
Contribuir na Igreja para o
sustento e manutenção da Obra de Deus é
um privilégio dos seus filhos!
O primeiro princípio contido no
privilégio de contribuir é a alegria. “Cada
um contribua segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por
necessidade; porque Deus ama a quem dá
com alegria.” (2 Co 9.7) Alegria por saber
que o Iavé-Jireh, o Deus da provisão, cuida
de nós e provê tudo que é necessário para
nossa subsistência e sobrevivência. Alegria
por ter consciência da importância da obra
de Deus, e sermos cooperadores para a
expansão do Reino de Deus. Alegria por não
negligenciarmos nosso “Dever Espiritual”
(em amor) e adorar ao Senhor através da
consagração da vida e dos bens a Ele.
Devemos contribuir com a alegria,
não só com os nossos bens, mas também,
com a assiduidade à Igreja, com o nosso
tempo, talentos e dons. Para o serviço do
Senhor! Servir a Deus, inteiramente,
integralmente e alegremente!

#sociedades
e ministérios
Junta Diaconal

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina
Reunião Ordinária – Na última segunda-feira,
dia 02/05/2022, a Junta Diaconal se reuniu de
forma Presencial na Sala do Conselho. Foram
momentos edificantes com a palavra do nosso
Rev. Daniel Jardim, que trouxe uma palavra
abençoadora e motivadora ao nosso coração,
nos lembrando que o verdadeiro tesouro
sempre será levar o Evangelho de Cristo para
outras pessoas.
Reunião de Oração - Será dia 16/05,
presencialmente, às 19h na igreja. Separe este
tempo e venha orar conosco.
Fale Conosco - Pedimos que quaisquer
assuntos, correspondências ou solicitações
relacionadas à Junta Diaconal, sejam
realizados através do nosso e-mail oficial:
jd@catedralrio.org.br.

Feliz Dias das Mães! A SAF Rio
cumprimenta as Mães pelo seu dia, rogando a
Deus Bênçãos e Paz nessa tão nobre
missão.
Reuniões de Orações Semanais - Todas as
segundas-feiras às 8h, realização Sinodal Rio.
Todas às terças-feiras, às 9h, realização SAF
Rio. Comece a semana com oração.
Departamento Jerusalém - Reunião dia 13
de maio na Igreja.
Aniversário do Abrigo Presbiteriano - Dia 4
de Junho a partir das 10h. Reserve essa data.
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ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE”. (Filipenses 4.13)

“Reconectando”
(Filipenses 3. 13 - 14)
Reunião de Abertura – Foi uma bênção! Na
última terça-feira, dia 03/05, retomamos com
muita alegria as nossas atividades, foram
momentos abençoados de louvor, comunhão e
uma palavra edificante e desafiadora do nosso
mentor espiritual, Rev. Renato Porpino. Você
não pode perder as próximas! Este ministério
conta com seu amor, talento e boa disposição!
Assim, estaremos mais conectados uns com os
outros e principalmente com Deus.
XXV RECCC – No ano do nosso Jubileu de
Prata, as vagas para o REENCONTRO DE

CASAIS COM CRISTO esgotaram no dia do
lançamento. Ocorrerá entre 21 a 23 de outubro
2022, no Hotel Vila Verde em Nova Friburgo.
Nosso preletor será o Pastor Dener Maciel S.
Lopes. Caso queira ir, procure nosso casal
procurador e coloque seu nome em nossa lista
em caso de alguma desistência.
Aniversário de Bodas – Para os casais, que
completam mais um ano de casamento, que o
amor dure para sempre, e nunca falte paz,
alegria e a presença de Jesus em seus
corações. Feliz Aniversário de Casamento!
UPH - União Presbiteriana de Homens

Devocional - No próximo Domingo, dia
15/05, teremos a devocional da UPH-Rio.
Lembramos que as reuniões devocionais,
voltaram de forma presencial aos terceiros
domingos! Não fique de fora; participe e
convide um amigo!
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#sociedades e ministérios
Congresso Nacional de Homens
Presbiterianos: Incentivamos os nossos
sócios a participarem do Congresso Nacional,
que acontecerá nos dias 22 a 25 de setembro,
no SESC em Guarapari - ES. O valor da taxa de
inscrição poderá ser parcelado. Este evento
acontece de quatro em quatro anos, a fim de
tratarmos assuntos que envolvem a UPH
Nacional; nesta ocasião, elegeremos a nova
diretoria da CNHP. Para mais informações,
acesse o site: https://www.uph.
org.br/congresso-2022/ .
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais: encurtador.com.br/mqwR6
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Hoje tem devô! A Preletora é a nossa querida
Malu.Venha ouvir a Palavra de Deus, às
17h30min, na sala da UPA.
Encontrão Sinodal das UPAs do Rio.
O Primeiro Encontrão do ano da Confederação
Sinodal de adolescentes do Rio, vai acontecer
no dia 21 de maio na Catedral, às 16h30min,
com a pregação da nossa mentora espiritual,
Mis. Leninha Maia. O louvor será conduzido
pelos adolescentes da Sinodal Rio, Caxias,
Baixada e Oeste-Flu. Venha, estaremos
esperando você! Para maiores informações
acompanhe o instagram, @sinodalrio_upa
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Fique ligado nas Redes Sociais da UPA Rio:
instagram @upa.Rio.
Movimento Oásis
Devocional: Aconteceu no último dia 28 de
abril, aqui na Igreja de forma presencial. Nesta
ocasião tivemos o privilégio de agradecer a
Deus pela realização do Acampamento no
período da Semana Santa e pela vida dos
aniversariantes do mês de abril. O Rev. Renato
Porpino, pastor efetivo da Igreja, esteve
conosco ministrando a Palavra com poder e
autoridade. Contamos também a presença do
Rev. André Luis, mentor espiritual do Oásis, o
Rev. Isaías Cavalcanti, bem como de muitos
oasianos e visitantes que participaram do
acampamento. Registramos ainda que, após a
devocional, participamos de um momento
especial ao redor da mesa, compartilhando as
bênçãos do Senhor!
Dia das Mães: O Movimento Oásis empenha
sua palavra de gratidão ao Senhor, pela vida
das mães da Igreja e de todas aquelas que
receberam de Deus o dom da maternidade! Que
a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guarde o coração e a mente de cada mamãe!
Parabéns por esse Dia tão especial!
Agenda Maio:
10/05 - Reunião de Oração, às 19h, pelo App
Zoom.
22/05 - Devocional, às 16h, presencial.
Preletora: Marinete Pereira Alves.
24/05 - Reunião de Oração, às 19h, pelo App
Zoom.
31/05 - Reunião de Oração, às 19h, pelo App
Zoom .

VIVA o

o novo,e hora

DE

recomec

TEMA ANUAL DE 2022

LIVRES,
resgatados para viver em Cristo

DE ABRIL A JUNHO,
30MIN.
AOS DOMINGOS, ÀS 10H
Exposição Bíblica da
Epístola aos Gálatas

Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Presencial

Culto Matutino 10h30min
Prelúdio
I – ADORAÇÃO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado,
muitas vezes e de muitas maneiras, aos
pais, pelos profetas, nestes últimos dias,
nos falou pelo Filho, a quem constituiu
herdeiro de todas as coisas, pelo qual
também fez o universo.” (Hb 1. 1-2)
Congregação: “Ele, que é o resplendor da
glória e a expressão exata do seu Ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do
seu poder, depois de ter feito a purificação
dos pecados, assentou-se à direita da
Majestade, nas alturas…” (Hb 1.3).
Todos: “Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo
e o será para sempre. Por meio de Jesus,
pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício
de louvor, que é o fruto de lábios que
confessam o seu nome.” (Hb 13.8 e 15).

#liturgia

Marcha da Fidelidade: Vida e bens
consagrados ao Senhor
61 HNC – “Ações de Graças”
Oração de Consagração
Pastorais
III – HOMENAGEM ÀS MÃES
397 HNC – “Por minha boa mãe”
Poesia
Oração de Gratidão pelas mães.
IV– EDIFICAÇÃO
Leitura Bíblica: Gálatas 3.15 - 29
Presb. Johannes Gaiser
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino

Cântico: 39 HNC – “Exaltação e Louvor”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Tema: “Livres, Resgatados
para Viver em Cristo”.

II – CONSAGRAÇÃO

V – CONTRIÇÃO

Leitura Uníssona: “Porque o serviço desta
assistência não só supre a necessidade dos
santos, mas também redunda em muitas
graças a Deus, visto como, na prova desta
ministração, glorificam a Deus pela
obediência da vossa confissão quanto ao
evangelho de Cristo e pela liberalidade com
que contribuís para eles e para todos,
enquanto oram eles a vosso favor, com grande
afeto, em virtude da superabundante graça de
Deus que há em vós.” (2 Co 9. 12-14).

Leitura Uníssona: “Invoca-me, e te
responderei; anunciar-te-ei coisas grandes
e ocultas, que não sabes. De longe se me
deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor
eterno eu te amei; por isso, com
benignidade te atraí.” (Jr 33.3; 31.3)
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Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V –COMUNHÃO
Ceia do Senhor
Ministração do Pão:
97 HNC – “Súplica do redimido”

Jesus há muito tempo
Morreu em uma cruz,
Morreu só para nos salvar.
Seu sangue derramou
Lavando os meus pecados,
E desta forma agora salvo estou.
V –DEDICAÇÃO

Cântico: Dou Graças de Coração
Dou graças de coração,
Prostrado em adoração,
Dou graças a Jesus,
Meu Salvador.
Porque sendo fraco hei de dizer:
Eu sou forte no Senhor,
Por tudo que Ele fez na cruz, por mim.
Porque sendo pobre hei de dizer:
Eu sou rico no Senhor,
Por tudo que Ele fez na cruz, por mim.
Dou graças!
Ministração do Vinho:
107 HNC – “Ao Pé da Cruz”
Cântico: Não vou ficar sozinho.
Não vou ficar sozinho,
Agora sou feliz
Com Cristo no meu coração.
Ele é meu grande amigo,
Não temo o perigo
Com Cristo no meu coração!
Ah ! Eu sou feliz !
Agora vou cantar,
Pois contente estou
Com meu Salvador,
Feliz agora então eu viverei!

Cântico: Alto Preço
Eu sei que foi pago um alto preço,
Para que contigo eu fosse um, meu irmão;
Quando Jesus derramou Sua vida;
Ele pensava em ti,
Ele pensava em mim,
Pensava em nós.
E nos via redimidos por seu sangue;
Lutando o bom combate do Senhor.
Lado a lado trabalhando,
Sua igreja edificando,
E rompendo as barreiras pelo amor.
E na força do Espírito Santo,
Nós proclamamos aqui:
Que pagaremos o preço
De sermos um só coração no Senhor.
E por mais que as trevas militem
E nos tentem separar,
Com os nossos olhos em Cristo,
Unidos iremos andar!
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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Culto Vespertino 19h
Prelúdio:
114 HNC - Brilho Celeste
I – “CELEBRAI COM JÚBILO AO
SENHOR…”(SL 100.1a)
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó
Deus, o meu coração está firme; cantarei e
entoarei louvores.” (Sl 57.7)
Congregação: “Render-te-ei graças entre os
povos; cantar-te-ei louvores entre as
nações. Pois a tua misericórdia se eleva
até aos céus, e a tua fidelidade, até às
nuvens.” (Sl 57.9-10)
Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus;
e em toda a terra esplenda a tua glória.”
(Sl 57.11)
Cântico: Ao Único
Ao único que é digno de receber
A honra e a glória, a força e o poder.
Ao Rei eterno, imortal; invisível, mas real,
A Ele, ministramos o louvor.... 2x
Exaltamos a Ti, ó rei Jesus!
Exaltamos a Ti, ó rei Jesus!
Adoramos o Teu nome,
Nos rendemos aos Teus pés.
Consagramos todo nosso ser a ti!
Cântico: Digno é o Senhor
Graças eu Te dou, Pai,
Pelo preço que pagou.
Sacrifício de amor,

#liturgia

Que me comprou,
Ungido do Senhor.
Pelos cravos em Tuas mãos,
Graças eu Te dou, ó meu Senhor.
Lavou minha mente e coração,
Me deu perdão,
Restaurou-me a comunhão.
Digno é o Senhor,
Sobre o trono está!
Soberano, criador,
Vou sempre Te adorar.
Elevo minhas mãos
Ao Cristo que venceu.
Cordeiro de Deus morreu por mim,
Mas ressuscitou!
Digno é o Senhor!
Oração de Adoração
II – “ENTRAI POR SUAS PORTAS COM
AÇÕES DE GRAÇAS…” (SL 100. 4a)
Leitura Uníssona: “Ainda que a figueira não
floresça, nem haja fruto na vide; o produto
da oliveira minta, e os campos não
produzam mantimento; as ovelhas sejam
arrebatadas do aprisco, e nos currais não
haja gado, todavia, eu me alegro no
Senhor, exulto no Deus da minha
salvação.” (Hc 3. 17-18)
Cântico: Tributo a Yehovah
Eu sou grato por tudo que tenho.
O tesouro maior desse mundo
Me foi dado como herança eterna.
Maior prova de um amor tão profundo.

Tenho vida, alegria em todo tempo.
Tenho amigos e família, muitos irmãos.
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro,
Que fez tudo ao me dar a salvação.

Tudo em nós,
É o princípio e fim.
A morte já venceu,
Fez-se caminho em nós!

Louvarei ao Senhor em todo tempo,
Seu louvor estará continuamente
Em meus lábios e também no coração.
Jesus Cristo será sempre minha canção!

Eu quero ser o milagre de alguém,
Usar as minhas mãos pra abençoar;
E quando forças me faltar,
Espero no Senhor.

Consagração da Vida e dos bens ao
Senhor

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Oração de Consagração

IV – “DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI” (SL 119.18)

Pastorais
III – “AMO O SENHOR PORQUE ELE
OUVE A MINHA VOZ E AS MINHAS
SÚPLICAS…” (SL 116. 1a)

Leitura Bíblica: Josué 6. 1-27
Presb. Jorge Apocalypses
Mensagem: Mis. Leninha Maia

Leitura Uníssona: “Entretanto, Deus me tem
ouvido e me tem atendido a voz da oração.
Bendito seja Deus, que não me rejeita a
oração, nem aparta de mim a sua graça.”
(Sl 66. 19-20)
Motivos de Oração
Cântico: Tudo em Nós
No deserto, a fonte,
Descanso ao aflito.
Temos um caminho em Ti,
O pão pra quem tem fome,
Restaura o ferido.
Temos um caminho em Ti!

Tema: “Coragem para recomeçar”
V – SERVI AO SENHOR COM
ALEGRIA. (Sl 100.2a)
Cântico: Oh Quão Lindo Esse Nome É
No início, era a Palavra.
Um com Deus, o Altíssimo.
O mistério de Tua glória
Cristo em Ti se revelou!
Oh, quão lindo esse nome é!
Oh, quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus, meu Rei.
Oh, quão lindo esse nome é!
Maior que tudo Ele é.
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Oh, quão lindo esse nome é!
O nome de Jesus.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Deixou o céu para buscar-nos,
Veio pra nos resgatar.
Amor maior que o meu pecado.
Nada vai nos separar!

Poslúdio: Tremenda Graça
Que quebra o jugo do meu pecado,
Tão mais forte, é o meu amado,
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

Oh, quão maravilhoso é!
Oh, quão maravilhoso é!
O nome de Jesus, meu rei.
Oh, quão maravilhoso é!
Maior que tudo Ele é.
Oh, quão maravilhoso é!
O nome de Jesus.

Que treme a terra com trovão santo,
Eu o admiro, desejo tanto,
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!

A morte venceste,
O véu Tu rompeste,
A tumba vazia agora está.
O céu Te adora,
Proclama Tua glória,
Pois ressuscitaste e vivo estás!
És invencível,
Inigualável,
Hoje e pra sempre reinarás.
Teu é o reino,
Tua é a glória,
Acima de todo nome estás!
Poderoso esse nome é!
Poderoso esse nome é!
O nome de Jesus, meu rei.
Poderoso esse nome é!
Mais forte que tudo é!
Poderoso esse nome é.
O nome de Jesus.

Oh! que Tremenda Graça!
Oh! que infalível amor!
Tomou o meu lugar,
A minha cruz levou.
Entregou Sua vida,
Estou liberto enfim!
Jesus, eu canto pelo que fez por mim!
Que traz a ordem em meio ao caos,
Adota o órfão, livra do mal.
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!
Governa o mundo com a Sua justiça.
És como o sol, Tua face brilha!
O Rei da glória, o Grande Rei dos reis!
Oh! que Tremenda Graça...
Digno é o Cordeiro de Deus!
Digno é o Rei que a morte venceu...
“Somente quando a lei de Deus - sua santidade,
majestade e vontade moral – cria em nós um
sentimento da nossa ofensa moral a Ele, o
evangelho comunica respostas mais profundas
daquilp que nossas necessidades sentidas e
nossos desejos baratos apenas mascaram.”
(Michael Horton – In Cristianismo sem Cristo)

Mãe,

amor em forma de gente!

És mulher virtuosa e sublime

Tuas palavras são meigas,

Dotada de amor quase infinito;

Teus gestos são puro afeto.

Transpiras amor verdadeiro

Dedicas amor aos filhos,

Em tudo que fazes e dizes.

Estendes amor aos netos.

Deus te fez uma obra-prima

És figura única, inigualável,

Modelada pelo amor;

Teus filhos tributam carinho e estima.

Amor que vives e repartes

Mãe, o teu nome é tão raro

Com os filhos ao teu redor.

Que não possui nem rima!

Aprendeste na cartilha do tempo

O teu amor é tão extenso

O criativo alfabeto do amor,

Que vem do passado ao presente!

E o transformas em palavras

És o máximo do amor humano,

Que amenizam toda a dor.

És o amor em forma de gente!

Rev. Isaías Cavalcanti

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Daiane de Souza Alves, Edileuza Pereira Goulart, Guilherme Wanderley de
Andrade, Diác. Josué Ferreira Martins da Silva, Presb. Paulo Renato Villon,
Sandra de Oliveira, Sarah Alves Machado Costa, Vinícius da Silva Farias;
Seg 09: Angelúcia Muniz, Rosa Ferreira Bessa, Rosa Lucia Davi de Lemos, Diác.
Willians Silva de Almeida Araújo;
Ter 10: Ana Elise Girardin Pimentel Pontes, Lino Manoel dos Santos Inez, Paulo
Sergio Rodrigues da Silva, Raquel Paiva Farias Jerônimo, Rosangela Lopes
Cabrial;
Qua 11: Gabriel Freitas Santos, Loide Eunice Ferreira Nery Dantas, Mirian Freire
de Vasconcelos, Mirian Tereza Vieira, Paulo Moreira da Silva;
Qui 12: Celso Bittencourt Werner Filho, Eilde Maria Coelho da Silva, Diác. João
Márcio de Castilho Santos, Roberta Pinheiro Lima;
Sex 13: Ana Clelia de Freitas, Felipe Eduardo de Jesus Oliveira, Jurema de Fatima
Dias do Amaral, Lair Lilian Zamboni, Maria Luisa Martins Mynssen Miranda de
Freitas, Mônica Faria Baptista Faria, Ricardo Adriel Duarte de Oliveira
Conceição, Romelia Torres de Alencar, Sonia Regina Ferreira dos Santos;
Sáb 14: Ana Olimpia Maia dos Santos Camboim, Giovanna Célia Oliveira
Benevenuto Emmer de Albuquerque, Moacir Borges Junior, Samuel Gomes
Aureliano.

#de casamento
Hoje: Presb. Adibe Vieira dos Santos e Marlenice Lima Vieira dos Santos,
Ivanildes Pereira dos Santos e Octacilio Ribeiro da Silva;
Seg 09: Raimundo Plácido Filho e Edinar Vieira Ramos Plácido, Vania Neves
Hansen e Glenn Hansen;
Qui 12: Mauro Lucio Rodrigues Machado e Sandra Rodrigues Mendes Machado,
Wagner Souza de Azevedo e Luciana Brito de Azevedo;
Sex 13: João Marcos Nascimento de Oliveira Alvarenga e Rafaela Santos de Lima
Alvarenga Amaro.

"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos
alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)
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#agenda de oração
"Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica;
tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na
oração por todos os santos." (Efésios 6.18)

Enfermos: Edno Gonzaga, Presb. Getro Cunha, Jussara Trindade, Maria da Luz Borges de Assunção, Lucy Sathler,
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Ruth Viana, Rev. Juan Ramires, Ricardo Barreto Martins, Elias Saud, César Mello,
Queila Werner, Eleny Silva, Eunicy Donald, Marília Costa, Elio Sardinha, Pb. Sérgio Tito, Phebe Guidi de Barros,
Vera Lúcia Correa, pela família de Antonio Pedro Campelo Dias, Artur Martins da Costa (sogro do Pb.
Fernando), Ezequiel Vieira de Sá.
Outros Motivos: Pela saúde no mundo, pela Ucrânia e pela Igreja Protestante na Ucrânia.

Seg 09: Jó 1. 20-22; 2. 7-10 – Dúvida e fé
Ter 10: Salmo 136. 1-9 – Amor pra sempre
Qua 11: Mateus 21. 8-17 – Aprendendo com os pequenos
Qui 12: 2 Samuel 22. 1-7 – 17-20 – Braços abertos
Sex 13: João 3. 26-36 – Um intruso na foto
Sáb 14: Hebreus 10. 11-18 – Em construção
Dom 15: Salmo 8. 3-4; Apocalipse 21.22 – Olhando pra

#meditação
"Meditarei nos teus preceitos e darei atenção
às tuas veredas. Tenho prazer nos teus
decretos; não me esqueço da tua
palavra." (Salmos 119. 15-16)

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino
19horas: Mis. Leninha Maia
Escala de Púlpito de Presbíteros:
01/05: 10h30min: Presb. Iaco Lobo
19h: Presb. João Bastos
08/05: 10h30min: Presb. Johannes Gaiser
19h: Presb. Jorge Apocalypses
15/05: 10h30min: Presb. Luís Alberto
19h: Presb. Luís Monteiro
22/05: 10h30min: Presb. Newton Alvarez
19h: Presb. Olympio Bezerra
29/05: 10h30min: Presb. Paulo Raposo
19h: Presb. Renan Jardim

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 08/05/2022: Ricardo Dowsley, Leandro
Trindade, Sérgio Branco, Pedro Lobo, Paulo
Bruno, Jorge Camacho, Charles Mattos, Rodrigo
Nobre, Jerson Ferreira Neto.
Próximo Domingo 15/05/2022: Mário Sérgio,
Jorge Gorne, Adolfo Correia, Lúcia Maia, Jonas
Souza, Antonio Renato, Marcelo Freitas, Tiago
Trindade, Lilian Canto
Escala do Som:
Domingo 08/05/2022: Leonardo Sayão, Luiz
Henrique
Próximo Domingo: 15/05/2022: Victor Mota, Filipe
Agum.
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#liderança

Pastor Efetivo:
Rev. Renato Lopes Porpino
Pastores Auxiliares:
Rev. Isaías Cavalcanti da Silva
Rev. André Luis Albuquerque
Rev. Daniel Pôlo Jardim
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária:
Leninha Maia
-Presbíteros:
Altair Lauro Bazeth,
André Luís Anselmo Lima,
Assuero de Oliveira Silva,
Carlos Roberto Soares,
Dário Queiroz Porto,
Denilson Laurentino Sevilha,
Fernando Lopes da Costa,
Iaco Lobo de Souza,
João Francisco Bastos,
Johannes Carl Gaiser,
Jorge Lima de Apocalypses,
Luis Alberto Rodrigues Santos,
Luis Monteiro da Costa
(emérito),
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Newton Alvarez Rodriguez
Filho,
Olympio Santos F. Bezerra,
Paulo Raposo Correia,
Peter Walker Tenney (emérito),
Renan Jardim de Souza,
Roberto Leite Marinho,
Ruy Fonseca Coelho,
Sérgio Dias dos Santos.
Presbíteros Eméritos em
Disponibilidade:
Adibe Vieira dos Santos,
João Cordeiro,
Roberto Corrêa.
-Diáconos:
Adeclen Garcia dos Santos,
Adolfo Guilherme Silva Correia,
Antonio Renato C. da Cunha,
Carlos Candido da Silva,
Charles Mattos dos Santos,
Filipe Agum de Campos,
Jérson Costa Ferreira Neto,
João Henrique Gomes,
João Márcio de Castilho Santos,
João Paulo Guimarães
D’Assunção
Jonas de Souza,
Jorge Carlos Camacho Correa,
Jorge da Silva Gorne,
José Vinicius Trindade (Emérito),
Leonardo Nicácio Trindade,
Lúcio Mário da Silva Maia,
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,
Pedro Henrique G. Rodriguez,
Pedro Alcides Lobo Pena Firme,
Ricardo Dowsley Fernandes,
Roberto R. de Azeredo (Emérito),
Rodrigo da Silva Nobre,
Sérgio Branco Pereira,
Thiago Castilho Moreira Silva,
Tiago de Melo Trindade,
Victor Mota Reis
Walter Cascardo Carneiro.
Auxiliar de Diaconia:
Lilian Mary Canto Costa
-Plantação de Igrejas:
IP Cristo Redentor - Santa TeresaRJ,
Catolé do Rocha-PB,
Quixeramobim-CE,
Almino Afonso-RN,
Manari-PE,
Santa Cruz do Sul-RS,
Pedro Juan CaballeroParaguai.
Missionários no Campo:
Luiz Fernando Gomes
(Portugal),
Organização Missionária:
Missão Caiuá.

#ump

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Maria Luisa Miranda

1ª Secretária:
Gabrielle Pereira

2ª Secretária:
Ana Luiza Mattos

Procurador:
Matheus Nogueira

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Famílias firmadas no Amor
“Quão preciosa é a família humana. Ela não vale algum sacrifício em tempo,
energia, segurança, desconforto, trabalho? Há alguma coisa que venha à
existência sem trabalho?” (Edith Schaeffer)
O mês de maio é conhecido como mês da família. É impossível falar em família
sem falar de amor. E é impossível falar de amor sem falar do próprio Amor. Não
podemos amar sem conhecermos Aquele que nos amou primeiro e o que Ele tem a
nos dizer a respeito de família, de amor e de persistência.
A definição bíblica do amor é o amor paciente, benigno, que não se ufana. Que
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta (1Cor 13:4-7). Muitos usam essa
explicação em contextos românticos ou idealistas. Mas a vida, especialmente a
familiar, não é sempre romântica, e quase nunca é idealista. Nem todos os almoços
de domingo serão repletos de piadas alegres e poucos feriados em família serão
preenchidos de memórias integralmente felizes. Nós não somos perfeitos - e, por
isso, também não podemos esperar que qualquer família seja. Mas essa realidade
não deveria nos assustar: as relações familiares são ocasionalmente colocadas à
prova, mas são permanentemente moldadas, protegidas e sustentadas pela Graça de
Deus.
O grande problema é que, muitas vezes, queremos alcançar a definição de um
amor ideal, mas não estamos dispostos a enfrentar os desafios necessários para
atingi-lo. Não queremos tudo esperar, muito menos tudo suportar. Não é incomum
ouvirmos que, se há amor, tudo deveria ser leve e fácil. Mas isso não é verdade - e
certamente não é o que a Bíblia nos diz. Afinal, se tudo é simples e agradável, por que
o amor precisaria ser paciente? Por que a Palavra nos ensinaria que o amor não se ira,
se não houvessem situações em que a nossa pacificidade e compreensão fossem
testadas? Uma das respostas é clara: é justamente através dos momentos difíceis, de
frustração e de renúncia que aprendemos a amar verdadeiramente.
O amor que precisamos cultivar em nossa família - o amor bíblico e verdadeiro
- não vem apenas do feliz dia em que comemoramos mais um ano de casamento ou
da preciosa data do nascimento de um filho. Ele vem também do desgaste da rotina
cotidiana, do sustento em situações de doença, de abrigo quando ninguém mais nos
acolheria. Poucas coisas nos são dadas sem trabalho e persistência, e com o amor
não poderia ser diferente. O amor não é fácil. Mantermos uma família, com base nos
ensinamentos de Deus, também não é. Mas uma coisa Ele nos garante: vale a pena
trabalhar por isso. A família é um projeto de Deus, e Ele estará ao nosso lado,
caminhando conosco em meio às nossas falhas e diferenças, para que, como família,
possamos a aprender a amar verdadeiramente, como Ele nos amou.
Juliana Maia

Mentor Espiritual
Rev. Daniel Jardim

ATENÇÃO! DEVIDO AO DIA DAS MÃES HOJE, EXCEPCIONALMENTE, NÃO
TEREMOS NOSSA ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA --> Sabemos que hoje é um dia de
almoços longos ao lado das nossas famílias (e que isso é uma bênção!)! Então,
nossa EFP estará de volta no próximo domingo, 15/05, às 17h!
ECOS CONEXÃO, dia 16/05 --> A próxima reunião do pequeno grupo da nossa
juventude vai rolar no próximo dia 16, na casa da Gabi Santi, no Catete! Para mais
informações, procure a nossa Diretoria!
SEXTA-FEIRA É DIA DE CULTO JOVEM! No nosso CJ tem muito louvor, Palavra,
oração, comunhão - e, claro - lanchinho no final; ou seja, tudo que um bom
crente gosta! Então, o que você está esperando? Venha adorar a Deus conosco na
próxima sexta-feira, às 20h!
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