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“Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou; 
arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou; e choraram”. 

(Gênesis 33. 4)
 Os relacionamentos, muitas vezes, são palco de 
conflitos. Florescem nesse canteiro não apenas o amor, mas 
também a erva daninha do ressentimento.  Feridas 
emocionais são abertas e o saldo é a quebra da comunhão. Há 
irmãos magoados uns com os outros, há filhos tristes com os 
pais, há pais que não conversam com seus filhos, há irmãos 
que parecem inimigos... Isso é muito triste. Nesse cenário 
adoecido de amargura, a comunhão é uma necessidade vital. 
 O texto lido relata uma parte da história de como 
Deus restaurou o relacionamento de Jacó e de Esaú. Eles eram 
irmãos gêmeos, mas viviam em disputas até o dia em que 
Jacó traiu a Esaú, e este decidiu matá-lo. Jacó precisou fugir 
de casa e essa fuga durou mais de vinte anos. O tempo não foi 
suficiente para curar a ferida. A distância não foi capaz de 
gerar paz no coração desses irmãos separados pelo 
ressentimento. No momento da reaproximação entre eles, 
Jacó voltou rico e com numerosa família, mas temeu 
encontrar-se com o seu ofendido irmão. Por providência 
divina, Deus salvou Jacó no caminho para sua terra e mudou o 
coração de Esaú.  Aquele encontro, que poderia ser trágico, 
foi transformado numa festa de reconciliação e de comunhão. 
Diante dessa linda narrativa, há a necessidade de 
(re)pensar a respeito da comunhão no corpo de Cristo. 
Nessa perspectiva, surge a pergunta: como reviver a 
comunhão perdida?
 Em primeiro lugar, é necessário tomar uma 
iniciativa. Nenhum laço rompido pode ser restaurado se não 
há iniciativa de alguém. Faz-se necessário que uma das partes 
levante a bandeira branca e sinalize que deseja um conserto. 
Isso foi o que aconteceu com Jacó. Ele desejou consertar o 
relacionamento com Esaú. Jacó sinalizou que desejava 
restaurar sua comunhão com o irmão.  É importante 
prestarmos atenção a esta atitude de Jacó.  Ele havia errado ao 
roubar de Esaú o direito de receber a bênção de Deus. Porém, 
ele se humilhou e teve a iniciativa de consertar o que havia 
estragado. É essa iniciativa que devemos ter diante dos 
relacionamentos rompidos. Por outro lado, Esaú também se 
humilhou. Ele tinha razões para nutrir raiva de Jacó,  por ter 
sido ofendido mas se humilhou. Há a necessidade de 
consertar, de ajustar e de reparar o que foi marcado pela 
mágoa. Sem a iniciativa de ambas as partes, o muro 
permanece e a indiferença continua. No caminho da 
comunhão, é preciso que haja um desarmamento das 
lembranças do passado, das mágoas, do ódio e, muitas vezes, 
dos próprios direitos, como aconteceu com Esaú. 

 Outro aspecto importante para a comunhão é 
uma verdadeira experiência com Deus. A experiência do 
encontro de Jacó com Deus, em Gênesis 32, o fortalece e o 
encoraja a buscar o conserto de seu relacionamento com 
Esaú.  Jacó precisava ser encorajado por Deus às vésperas do 
encontro tão temido com Esaú. Foi nessa experiência, no vale 
de Jaboque, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Isso 
significa que o Senhor mudou não apenas o chamamento 
pelo qual ele passaria a atender, mas a sua identidade, o seu 
caráter e o seu interior. As experiências de Jacó com Deus o 
fizeram ver que ele precisava buscar restauração de sua 
comunhão com o irmão e o prepararam para isso. Resoluções 
de conflito rompida revelam aqueles que realmente têm uma 
verdadeira conversão. Nessas horas, o verdadeiro cristão 
procura o caminho da reconciliação e do perdão. 
 Por fim, para que os laços da comunhão sejam 
refeitos, tornam-se fundamentais as atitudes concretas. O 
texto de Gênesis 33. 4 diz: “Esaú correu-lhe ao encontro e o 
abraçou; arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou; e choraram”. 
As atitudes de Esaú e de Jacó demonstram que houve uma real 
restauração. Isso nos faz lembrar do pai do filho pródigo, que 
deu provas do seu desejo de reconciliação. Ele materializa 
esse desejo concretamente oferecendo uma festa para o filho 
que voltava (cf Lc 15. 11- 32). Deus não quer apenas as 
nossas palavras, Ele quer atitudes. Veja o que diz a Palavra de 
Deus em I João 4. 20: “Se alguém disser: Amo a Deus, e odiar 
a seu irmão, é mentiroso; pois aquele que não ama a seu 
irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê”. As 
atitudes falam mais do que as palavras. Quem perdoa, dá 
provas disso. Se a frieza e a indiferença permanecem, não 
houve uma real reconciliação, perdão e comunhão. Nesse 
caso, o muro permanece separando os corações e 
sentimentos das pessoas. Mas, em nome de Jesus, esses 
muros hão de cair, a fim de que reine a unidade e o amor 
prevaleça.
 Logo, se conseguirmos viver em plena 
comunhão com nossos irmãos, isso significa que estamos 
em plena comunhão com Deus.  Vivamos o que afirma o 
próprio Deus por meio de Paulo aos Efésios 4. 1- 3: “ ... andeis 
de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a 
humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos 
uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por 
preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz”. Como 
discípulos, vivamos o padrão de Cristo, que foi ofendido 
pelos nossos pecados, tomou a iniciativa de caminhar em 
nossa direção, sujeitou-se à vontade de Deus e realizou 
atitudes concretas por nós. Vivamos em comunhão!

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

#editorial
Restaurando relacionamento



#notícias gerais
Visitante, Seja muito Bem-vindo!
 É uma alegria recebê-lo(a) em  
n o s s o  m e i o .  A  I g r e j a  M ã e  d o 
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!

Ceia do Senhor
 Celebrada, em nossa Igreja, nos 
1º e 2º domingos, no culto matutino, às 10h 
30min. No 3º domingo, à noite, no culto 
vespertino, às 19h. Participe com a sua 
família. São momentos de profunda 
comunhão com Deus e com os seus, e de 
celebração da morte e ressurreição de 
Cristo! “Vem cear, o mestre chama…” Oferta Missionária – “Quem ama 

missões, contribui.”
 A nossa Igreja é fruto da obra 
missionária realizada por Deus, através da 
vida preciosa de Ashbel Green Simonton. 
Temos a missão de pregar o Evangelho; 
evangelizar os descrentes; discipular novos 
crentes; distribuir a Palavra de Deus, livros 
e folhetos; estabelecer pontos de pregação; 
criar congregações; plantar novas Igrejas; 
promover a compra de terrenos; ajudar na 
construção de templos e casas pastorais; 
ajudar na compra de cadeiras e outros 
móveis; ajuda social com alimentos, 
roupas, etc.
 A sua oferta de amor ajuda o 
Ministério de Missões a desenvolver tais 
atividades! Abra o seu coração e o seu 
bolso. Seja um parceiro de missões.
Contribua:  Marcando no envelope 
"missões" X – ou depositando em uma das 
contas da Igreja, com 20 centavos. 
Missões: é tempo de orar, contribuir e ir! 

Projeto Maná! 
 Todos os dias temos devocionais 
de 5 minutos pela Equipe Ministerial com a 
temática do Pão Diár io.  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! 

Nasceu Olivia Jardim D’Assunção!
 N a  ú l t i m a  q u a r t a - f e i r a , 
25/05/2021, nasceu com 50 cm e 3,320kg, 
a nossa esperada e amada irmãzinha Olivia. 
Sua chegada trouxe muita alegria para a 
vida de nossa Igreja. Desejamos aos papais, 
João  Pau lo  D ’assunção  e  Débora 
D’Assunção, muitas bênçãos dos céus e 
capacitação para criar a Olivia, bem como o 
Rafael, nos caminhos do Senhor.
 SuaIgreja ama vocês quatro e está 
em oração para que o período de adaptação 
seja o mais agradável possível. Deus os 
abençoe.Herança do SENHOR são os filhos; 
o fruto do ventre, seu galardão. (Salmo 
127.3)



Festa de aniversário do Abrigo 
Presbiteriano
 Temos a honra de convidá-lo e à 
esta amada Igreja para a festa de aniversário 
de 62 anos do Abrigo Presbiteriano no 
dia 04 de junho de 2022.
 Nossa Instituição, de Longa 
Permanência para Idosos, é fruto do 
trabalho e dedicação das diversas Igrejas 
Presbiterianas situadas no Rio de Janeiro 
que, através de suas Juntas Diaconais, 
deram início a essa obra que já dura por 
tantos anos.
 Por isso, esperamos contar com a 
participação dessa querida Igreja nos 
festejos que terão início às 10h30min da 
manhã, com o Culto de Ação de Graças e 
celebração da Santa Ceia. Teremos diversas
atividades, como lanchonete de doces e 
salgados, tradicional almoço e o Bazar 
Melhor do Usado. Estamos localizados na 
Rua Lins de Vasconcelos, 419, e temos um 
estacionamento com vagas limitadas. Por 
isso, sugerimos que todos cheguem cedo 
para aproveitar o dia e se confraternizar com 
as senhoras moradoras na Instituição. 
Telefone: 2269-2047. Toda a renda 
alcançada será revertida para o sustento do 
Abrigo. Participe com toda a sua família!

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 
a l t e r n a t i v a  e x i s t e n t e  é  o  u s o  d o 
e s t a c i o n a m e n t o  L e t  P a r k  ( O r d e p 
Estacionamentos LTDA – Rua Silva Jardim, 
41 – Cent ro) ,  onde o  usuár io  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, 
c a s o  n ã o  t e n h a  m a i s  v a g a  n o 
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.

Coração, Verso e Prosa.
 É uma live especial, conduzida pelo 
nosso Pastor, Rev. Renato Porpino. Poesia, 
mensagem e oração fazem parte deste 
programa, transmitido por meio do Instagram 
@renatoporpino. Terça-feira, às 18 horas. 
Assista com sua família, ore e divulgue!

Projeto de Instrução Musical - PIM 
 Se você enviou sua ficha de 
inscrição nas últimas semanas para o e-
mail musica@catedralrio.org.br, pedimos 
que reenvie sua ficha para o novo e-mail do 
Ministério de Música musica.catedralrio 
@gmail.com. Se tiver qualquer dúvida, 
procure a irmã Bianca Bastos.



Junta Diaconal

Reunião de Oração – A Junta Diaconal se 
reuniu no dia 23/05/2022. Assim, mantivemos 
nosso coração grato por tudo que o Senhor tem 
feito em nossas vidas.

Anote na sua agenda – Dia 06/06/2022, às 
19h, a Junta Diaconal se reunirá de forma 
Presencial na Sala do Conselho. Vamos nos 
manter em oração e pedir ao Senhor orientação 
por este momento importante em nossas vidas.

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. 

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Reuniões de Oração Semanais – Todas às 
segundas-feiras às 8h. Realização Sinodal Rio. 
Todas às terças-feiras às 9h. Realização SAF 
Rio. Comece a semana com oração.

Reunião Plenária – Dia 2 de junho às 
14h30min. Contamos com a presença de todas 
as sócias, pois será uma tarde abençoada.  

SAF RIO Turistando - Dia 3 de junho, sexta-
feira, às 14h30min. Visita ao Museu Arte do 
Rio. Praça Mauá. Encontro na Portaria às 
14h15min.  Valor do Ingresso R$20,00 
(inteira) e R$10,00 (meia). Agende com sua 
coordenadora.

Neste sábado  aniversário do Abrigo 
Presbiteriano – Dia 4 de junho , a partir das 10h, 
com Culto ao Senhor. Churrasco, Chá da Tarde e  

#sociedades
e ministérios
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Bazar Melhor do Usado. A Lanchonete está a 
cargo da SAF RIO. Veja com sua coordenadora 
como você pode colaborar. Venha participar, 
ajudando assim essa obra social.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME 
FORTALECE”. (Filipenses 4:13)

“Reconectando” 
(Filipenses 3: 13 e 14)

Conferência Abrigo – Desde sexta estamos 
sendo ministrados com palavras de edificação 
para as nossas vidas e famílias. Você não pode 
ficar de fora! Hoje será o encerramento no culto 
das 19 horas.

Culto de Ação de Graças pelo 70º ECCC – 
Hoje, às 19 horas, iremos juntos agradecer a 
Deus por este Encontro que teve um brilho 

especial após estes 2 anos de exceção. 
Tremendo o mover de Deus em todo o preparo e 
nos dias separados. Soli Deo Glória!

Nascimento de Olívia  O ECCC se alegra junto –
com os papais, irmão e a família pela chegada 
desta ovelinha de Jesus! Nossa oração é para que 
ela cresça em estatura, graça e cheia de saúde!

Reunião Mensal – Nosso querido Rev. André 
Aureliano nos trouxe uma palavra abençoadora 
na última terça. Fique atento aos nossos canais 
de comunicação para não perder as próximas.

Dia dos Namorados – O ECCC convida 
nossos casais para uma programação 
romântica em comemoração ao Dia dos 
Namorados. No dia 09/06, a partir de 19h, 
teremos um saboroso rodízio de pizzas e buffet 
de massas no restaurante Conde Gourmet, 
na Tijuca. As vagas são limitadas! Procure o 
casal procurador Patrícia e Marcelo e garanta 
sua vaga! Valor por casal R$ 140,00.

Aniversário de Bodas – Dia de renovar os 
votos de amor e respeito. Dia de celebrar as 
conquistas! Que o próprio Senhor seja o 
vínculo desta união!



UPH - União Presbiteriana de Homens

Reunião de Oração – Domingo que vem, dia 
05/06, primeiro domingo do mês de junho. 
Temos realizado estas reuniões na modalidade 
on-line pelo nosso grupo no Telegram. Marque 
em sua agenda! Divulgaremos os detalhes 
durante a semana nas redes sociais.

Congresso nacional – Tá lembrando do 
Congresso? Não deixe para se inscrever na 
última hora! Ainda poderá parcelar o valor! Este 
evento acontece de quatro em quatro anos para 
tratar de assuntos que envolvem a UPH; lá 
também iremos eleger a nova diretoria da 
Confederação Nacional. Será em Guarapari 
nos dias 22 a 25 de setembro. Incentivamos os 
nossos sócios a participar deste evento; há 
possibilidade de levar a família toda! Para mais 
i n f o r m a ç õ e s ,  a c e s s e  o  s i t e : 
https://www.uph.org.br/congresso-2022/

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais:  encurtador.com.br/tIPTW

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Hoje tem devô!!!!  Game na Devocional de –
hoje! Às 17h30min, na sala da UPA. Venha 
participar! E não se atrase!

Encontrão Sinodal  Aconteceu no penúltimo –
sábado e foi uma bênção, tivemos quase 400 
adolescentes aqui. Agradecemos de coração a 
toda equipe de tios e adolescentes que 
trabalharam. Vocês foram demais!

Acampamento de inverno UPA Rio  Mais –
para frente estaremos divulgando mais 
informações, fique ligado nas nossas redes 
sociais DNA Rio- O Dia Nacional do 
Adolescente acontecerá na nossa igreja, no 
dia 3 de setembro, o dia todo. E quem estará 
trazendo a palavra será o nosso Pastor Renato 
Porpino. Adolescentes de todo estado do Rio 
virão em caravanas, vamos receber a todos 
com muito amor.

Redes sociais da UPA  fique ligado no –
Instagram, @Upa.Rio

Movimento Oásis

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 .

Devocional: Aconteceu no último dia 22/05, 
quando empenhamos nossa palavra de gratidão a 
Deus, bem como a todos os irmãos oasianos e 
visitantes que estiveram presentes. Na ocasião 
recebemos a Palavra de Deus, por meio da irmã 
Marinete Pereira, e fomos conduzidos nos 
louvores pela a irmã Cíntia Fortunato. Que Deus 
esteja abençoando a todos!

#sociedades e ministérios
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Adoração:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó 

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

Congregação: “Porque acima dos céus se 
eleva a tua misericórdia, e a tua 
fidelidade, para além das nuvens.”                  
(Sl 108.4).

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos 
céus; e em toda a terra esplenda a tua 
glória,” (Sl 108.5).

177 HNC – “Firme nas Promessas”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor por 
todos os seus benefícios para comigo? E 
a pedra, que erigi por coluna, será a Casa 
de  Deus;  e ,  de  tudo quanto  me 
concederes, certamente eu te darei o 
dízimo.” (Sl 116.12; Gn 28.22).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
vida e bens ao Senhor

392 HNC – “Vida Vitoriosa”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Confia no Senhor e faze 
o bem; habita na terra e alimenta-te da 
verdade. Agrada-te do Senhor, e ele 
satisfará os desejos do teu coração. 
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia 
nele, e o mais ele fará.” (Sl 37. 3-5)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA DE 
CRISTO

Leitura Bíblica: Gálatas 5. 1-15 
            Presb. Paulo Raposo

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

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

#liturgiaCulto Matutino  10h30min



V – DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR

Cântico: Um só Rebanho

1. Um só rebanho, um só Pastor.
Uma só fé em um só Salvador.
É Teu amor que nos une aqui
E num só Espírito adoramos a Ti!
E num só Espírito adoramos a Ti!

2. Um só rebanho,  um só Pastor,
Fruto, ó Senhor, deste Teu grande amor.

Só nos gloriamos na Tua cruz.
Louvado sejas, bendito Jesus!
Louvado sejas, bendito Jesus!

3. Um só rebanho, um só Pastor,
Sim, esperamos, por Ti, ó Senhor.
É  face a  face que vamos ver
Quem nos amou e por nós quis morrer!
Quem nos amou e por nós quis morrer!

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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Anotações
e reflexões



#liturgiaCulto Vespertino  19h

Prelúdio: Tu é Deus, Todo Poderoso Deus

I – FAMÍLIAS EM ADORAÇÃO

Litania de Adoração:
Dirigente: “Cantai ao Senhor, bendizei o seu 

nome; proclamai a sua salvação, dia após 
dia.” (Sl 96.2)

Mulheres: “Tributai ao Senhor a glória 
devida ao seu nome; trazei oferendas e 
entrai nos seus átrios.” (Sl 96.8)

Homens: “Adorai o Senhor na beleza da sua 
santidade; tremei diante dele, todas as 
terras.” (Sl 96. 9)

Todos: “Louvarei ao Senhor durante a minha 
vida; cantarei louvores ao meu Deus, 
enquanto eu viver.” (Sl 146.2)

Cântico: Cantai 

Perto está o Senhor, 
A Ele um templo erguei; 
Com louvor, um palácio, 
Com graças um trono 
Feitos ao Rei dos reis! 
 
Cantai uma canção,
Eterno é Seu amor.
Quando há louvor 
De glória se enche 
O templo do Senhor. 
Louvai a Deus aqui! 
 
Deus habita 
Em meio aos louvores 
E canto dos Santos.

Viemos pra Te adorar ó Senhor, 
Com música e canto.
Estamos alegres nos feitos do Pai, 
A Ele louvamos!

Cântico: Louvor e Honra

Teu reino será para sempre,

Cantem ao Eterno Deus,

Pois nada consegue se comparar,

Cantem ao eterno Deus!

Louvor e honra, poder e glória
Pertencem ao nosso Deus.
Todos os povos, tudo que existe
Louve ao eterno Deus!

Toda língua confessará
Tua grande glória.
Todo joelho se dobrará em louvor,
Exaltado sempre serás
E o teu reino jamais passará,
Ó eterno Deus.

Oração de Adoração

II –  FAMÍLIAS EM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “Riquezas e glória vêm de 
ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há 
força e poder; contigo está o engrandecer e 
a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso 
Deus, graças te damos e louvamos o teu 
glorioso nome. Porque quem sou eu, e 
quem é o meu povo para que pudéssemos 
dar voluntariamente estas coisas? Porque 
tudo vem de ti, e das tuas mãos to damos.” 
(1 Cr 29.12-14)



Cântico: Eu a Minha Casa 

Serviremos a Deus

Quero consagrar meu lar a Ti.
O nosso futuro para Te servir.
Com toda minha força e entendimento
Quero dedicar o meu lar a Ti.

Eu e minha casa serviremos a Deus! (3x)
Com alegria.

Será abençoada minha descendência
Frutificará à Sua presença.
Com um bom perfume meus filhos irão
Perfumar todas as nações!

Consagração da Vida e dos bens ao 
Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

Palavra do Casal Presidente: Presb. Luís 
Alberto Santos e Cláudia Freitas Santos

III – FAMÍLIAS EM INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Se permanecerdes em 
mim, e as minhas palavras permanecerem 
em vós, pedireis o que quiserdes, e vos 
será feito. E tudo quanto pedirdes em meu 
nome, isso farei, a fim de que o Pai seja 
glorificado no Filho.” (Jo 15.7; Jo 14.13)

 

Motivos de Oração

Coral Edineia Bastos
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – FAMÍLIAS EM EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: Presb. Renan Jardim

Coral Edineia Bastos

Mensagem: Rev. Renato Porpino

V – FAMÍLIAS SERVINDO AO SENHOR.

Cântico: Família de Deus

1. Se caminhas na vida sempre na contramão,

Se andas sem rumo sem achar a razão

Meu amigo é fácil encontrar solução:

Precisas fazer parte da família de Deus!

Vem entrar agora na família de Deus! 3x
Precisas fazer parte da família de Deus.

2. Quando Cristo nasceu a esperança nos deu

E a cada um de nós perdão ele ofereceu;

Essa fé em Jesus nos faz herdeiro dos céus,

E assim fazemos parte da família de Deus.

3. É tão simples, amigo, e não há confusão,

Terás a certeza de real salvação,

Se aceitas a Cristo hoje em Teu coração

Serás então um membro da família de Deus!

Meu Amigo, Vem!
Precisas fazer parte da família de Deus!

 

Oração de Gratidão pelo 70º ECCC

Bênção Apostólica

Amém Quíntuplo

Poslúdio: Coral Edineia Bastos
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VIVA o 

DEo novo, e  hora

recomec
T E M A   A N U A L   D E   2 0 2 2

LIVRES, resgatados para viver em Cristo

DE ABRIL A JUNHO, 

AOS DOMINGOS, ÀS 10H30MIN. 

Exposição Bíblica da 

Epístola aos Gálatas

PresencialCatedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro



VIVA o 

DEo novo, e  hora

recomec
T E M A   A N U A L   D E   2 0 2 2

Coragem

Recomeçar
para

SÉRIE DE MENSAGENS

JOSUÉ EXPOSIÇÃO BÍBLICA DO CAPÍTULOS 1 AO 13

DE ABRIL A JUNHO, AOS DOMINGOS, ÀS 19H

Presencial
Catedral

Presbiteriana do Rio de Janeiro

Todos os domingos, às 19horas



#aniversariantes da semana

Hoje: Alessandra Abreu Domingues Ferreira, Célia Maria Sampaio da Silva, Presb. 
Dário Queiroz Porto, Jussara Tolentino Nicácio Trindade, Matheus Nogueira 
Marques, Rosilda Maria de Barros, Valdir da Silva Terra;

Seg 30:  João Victor de Assunção Mesquita Ferreira;
Ter 31: Carlos de Carvalho Simon, Débora Marchito de Lima dos Santos, Presb. 

Henrique João Stutz, Maria das Graças Fernandes, Marly Nery Fazenda Ritano, 
Sérgio Ricardo Coelho, Sônia Maria Sacramento;

Qua 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;

Qui 02: Dominique Melo Mesquita, Elza Barbosa Pimentel, Esther Aráujo Dutra 
Louviz de Azevedo, Maria Aparecida P. de A. N. Silva, Yochabel Machado de 
Souza Correa;

Sex 03: Gabriel Figueiredo Turl Lemos, Lwafu – Patrice, Maria Cheila Barbosa 
Feitosa, Marta Glória Viana Tiradentes, Samuel Gonçalves Dias;

Sáb 04: Maria Aurina Cortes Rocha (Valmira), Paulo César Cassiano Pereira, 
Raquel Castilho da Silva.

#de nascimento

14 - Boletim Dominical 

Hoje: Presb. João da Costa Cordeiro e Zilá Moreira Chaves Cordeiro, Presb. Altair 
Lauro Bazeth e Dulcinete Reis Bazeth;

Seg 30: Marta Maria de Jesus Almeida e Pedro Gregório de Almeida, Christiane Reis 
Bazeth Daudt e Jorge Luiz Sardinha Daudt;

Ter 31: Maurício Pimentel de Oliveira Júnior e Nélia Ferreira Leite Quaresma 
Pimentel;

Qua 01: Bruno Muniz Ramos Pôlo e Fernanda Pôlo Mendes da Cunha Muniz;
Qui 02: Carlos Alberto Prazeres Ribeiro e Patrícia Maia Ribeiro;
Sáb 04: Fernanda Lopes da Silva Leite e Jerri Sousa Lopes Cardoso, Diác. Adolfo 

Guilherme Silva Correia e Silvana Floresta do Amaral Silva Correia.

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

#de casamento
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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, Marília Costa, Elio Sardinha, Pb. Sérgio Tito, Vera Lúcia Correa,  Artur Martins da 
Costa, Ezequiel Vieira de Sá, César Augusto Guidi de Barros.

Outros Motivos: Pela saúde no mundo, pela Ucrânia e pela Igreja Protestante na Ucrânia.

Seg 30: Eclesiastes 2. 17-25 – Fazer o que for preciso
Ter 31: Filipenses 2. 12-18 – Não precisa forçar a barra
Qua 01: João 12. 1-11 – Demonstre bondade
Qui 02: 1 Timóteo 6. 17-19 – Um coração aberto e generoso
Sex 03: Mateus 14. 1-14 – Compaixão no trabalho
Sáb 04: João 14. 8-14 – Filho do meu Pai
Dom 05: Tiago 1. 2-5; 12-21 – Tentação útil

#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 

#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)

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Isaías Cavalcanti
19horas: Rev. Renato Porpino

Escala de Púlpito de Presbíteros:
05/06: 10h30min: Presb. RENAN JARDIM
            19h: Presb. ROBERTO MARINHO
12/06:  10h30min: Presb. RUY COLEHO
            19h: Presb. SÉRGIO SANTOS
19/06: 10h30min: Presb. ADIBE VIEIRA (DISP)
            19h: Presb. ALTAIR BAZETH
26/06: 10h30min: ANDRÉ LIMA
            19h: Presb. ASSUERO SILVA

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 29/05/2022: Adeclen Santos, Tiago 

Castilho, Filipe Agum, Miguel Camboim, Luiz 
Cláudio, José Arteiro, Victor Mota, Roberto 
Azeredo, Luiz Henrique. 

Próximo Domingo 05/06/2022: Ricardo Dowsley, 
Leonardo Trindade, Sérgio Branco, Pedro Lobo, 
Paulo Bruno, Jorge Camacho, Charles Mattos, 
Rodrigo Nobre, Jerson Ferreira Neto.

Escala do Som:
Domingo:  29/05/2022: Newton Alvarez e Tiago 

Trindade.
Próximo Domingo:  05/06/2022: Leonardo Sayão, 

Luiz Henrique.



#liderança
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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, 

Lu is  Monte i ro  da  Cos ta 

(emérito), 

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,

J o ã o  P a u l o  G u i m a r ã e s 

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  Pere i ra  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 Teresa-

RJ, 

Catolé do Rocha-PB,

Quixeramobim-CE, 

Almino Afonso-RN, 

Manari-PE, 

Santa Cruz do Sul-RS, 

P e d r o  J u a n  C a b a l l e r o - 

Paraguai.

Missionários no Campo: 

L u i z  F e r n a n d o  G o m e s 

(Portugal), 

Organização Missionária:

Missão Caiuá.



Sua Família Vale a Pena
“...Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.” (At.16:31)

Ao olhar esse versículo sem seu contexto podemos 
interpretá-lo erroneamente, achando que basta um crer para que 
toda uma casa seja salva. Só que se pararmos para pensar, essa 
ideia vai contra o princípio bíblico de que a salvação é individual.

Lendo a passagem, entendemos que ela é dita em uma 
situação muito específica. Paulo e Silas estavam na prisão, as 
cadeias se romperam e o carcereiro, ao constatar que os presos 
permaneciam ali, se ajoelhou aos pés de Paulo e Silas e perguntou 
“Senhores, que devo fazer para que seja salvo?” e é então que 
chegamos ao versículo do início do texto.

Ao seguir na leitura, vemos que eles pregaram o 
Evangelho ao carcereiro e sua família, que por sua vez aceitaram a 
Jesus e foram batizados. O que isso significa? Significa que não 
bastava o carcereiro crer, todos precisavam ouvir a Palavra de Deus 
e crerem também, para então serem salvos.
 Na passagem quem prega para a família do carcereiro são 
Paulo e Silas, mas, você pode ser aquele que levará a Palavra para 
dentro de sua casa.
 Às vezes podemos ter dificuldade de falar da Palavra 
diretamente. Se esse é o seu caso, use gestos. Seja um exemplo de 
filho(a), pai, mãe, marido, esposa. Seja gentil com os seus, aja 
sempre com amor, ore por quebrantamento dentro do seu lar e deixe 
Deus falar através de você!

Continue crendo em Jesus e seja um instrumento nas 
mãos dele para salvar você e os seus.  

Jesus te amou até o fim e não desistiu de você. Não 
desista da sua família! Pois não há presente maior e melhor que 
testemunhar  e ter toda a sua casa servindo ao Senhor.

Giulia Cascardo

NOSSO ACAMPA DE INVERNO ESTÁ CHEGANDO! Com o tema" 
De Volta às Raízes", nosso Acampa vai rolar entre os dias 15 e 19 de 
junho no nosso amado Acampamento Vale de Bênçãos em 
Bananal/SP! Não deixe de fazer a sua inscrição após os Cultos 
Matutino e Vespertino no hall da cantina!
HOJE É DIA DE ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! Hoje é dia da Aula 4 do 
nosso módulo "Fé e Política se misturam? Impactos da Cosmovisão 
Reformada na Política"! Às 17h na sala da UPH! Só Vem!
VEM PRO CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus conosco na 
próxima sexta-feira, às 20h! E, para não perder nenhuma de nossas 
programações, siga-nos no instagram @umprio!

#ump

17 - Boletim Dominical 

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

Mentor Espiritual 
Rev. Daniel Jardim




