LXXVII nº 4007 | 06 de fevereiro de 2022.

LXXVII nº 4039
31 de julho de 2022.
21 3916-3850

catedralrio.org.br

@catedralrio

Catedral Rio

facebook.com/
catedralrio

Catedral Rio

VIVA O

Orecomec
NOVO,
E HORA

TEMA ANUAL DE 2022

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino

DE

01

#editorial
Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar

02

#noticias gerais

03

- 04

05

- 06

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações

#liturgias dominicais
Culto Matutino - 10h30min
Culto Vespertino - 19h

07

#aniversariantes da semana

08

#diversos

09

#ump

Nascimento
Casamento

Agenda de Oração
Meditação
Escalas

Editorial e notícias

Domingo:
Culto Matutino - 10h30min (Presencial e On-line).
Culto Vespertino - 19h (Presencial e On-line).
Terça-feira: Coração, Verso e Prosa - 18h (On-line)
Quinta-feira: Vida e Fé - 20h

IGREJA PRESBITERIANA RJ
-Pastor Efetivo:
Rev. Renato Porpino
Pastores Auxiliares:
Rev. Isaías Cavalcanti
Rev. André Luis Albuquerque
Rev. Daniel Jardim
Pastor Emérito:
Rev. Guilhermino Cunha
Missionária:
Leninha Maia
-Mesa do Conselho
Presb. Assuero Silva - Vice-Presidente
Presb. André Lima - 1º Secretário
Presb. Paulo Raposo - 2º Secretário
Presb. Olympio Bezerra - 3º Secretário
Presb. Altair Bazeth - 1º Tesoureiro
Presb. Renan Jardim - 2º Tesoureiro
-Junta Diaconal
Diác. Tiago Trindade - Presidente
Diác. Luiz Henrique - Vice-Presidente
Diác. Adolfo Correia - 1º Secretário
Diác. Filipe Agum - 2º Secretário
Diác. João Márcio - 1º Procurador
Diác. Sérgio Branco - 2º Procurador
-EXPEDIENTE
-Supervisão Editorial
Rev. Renato Lopes Porpino
-Revisão
Rev. Renato Lopes Porpino
Rev. Isaías Cavalcanti Silva
Rev. André Albuquerque
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

#editorial
MAIS CHEGADOS QUE IRMÃOS
“Jônatas e Davi fizeram aliança; porque Jônatas
o amava como à sua própria alma. Despojou-se
Jônatas da capa que vestia e a deu a Davi, como
também a armadura, inclusive a espada, o arco
e o cinto.” 1 Samuel 18.3-4
Durante o mês de julho temos o costume de
tirar um dia para lembrar de forma especial a bênção
dos amigos. Sabemos o quão importantes eles são
para nós, seja nos momentos fáceis ou difíceis que
enfrentamos. O sábio revela a profundidade que
esses relacionamentos podem ter em nossa vida
quando escreve em Provérbios 18.24: “há amigos
mais chegados que irmãos”.
O fato é que entre nós, cristãos, há um rico
privilégio em sermos esse tipo de amigo para
aqueles que estão ao nosso lado. Porque o Senhor
nos fez seus amigos quando éramos seus inimigos,
agora podemos amar livremente aqueles que estão
ao nosso lado e, por causa de Cristo, desenvolver
relacionamentos mais profundos até mesmo do que
os de parentes de sangue.
Dentre os muitos relacionamentos descritos
pela Palavra de Deus, a amizade entre Jônatas e
Davi merece um destaque especial devido à
profundidade que ela tinha na vida dos dois. O
relato bíblico mostra que a amizade deles era
tamanha a ponto de Jônatas muitas vezes colocar
em risco seu relacionamento com seu pai, Saul, a
fim de proteger Davi das investidas do rei para tirarlhe a vida.
No entanto, o texto destacado mostra que a
profundidade dessa amizade não sobressaía apenas
nos momentos de perseguição de Saul, mas que
desde o início já havia uma disposição de se doar
em prol do outro. Para desenvolvermos amizades
profundas devemos, em primeiro lugar, sair do
nosso lugar de egoísmo e individualismo tão

presente em nossa cultura. Não há relacionamento
saudável enquanto um dos dois só olhar para si e
buscar seu próprio interesse. Jônatas, sabendo que
Davi precisava mais do que ele, doa sua armadura
para seu amigo, nos ensinando que amizade se
desenvolve no terreno da oferta em favor do outro
em sua necessidade.
Mais a frente no texto, em 1Sm 20.42, é
registrada a despedida temporária dos dois, que
dizem: “O SENHOR seja para sempre entre mim e ti e
entre a minha descendência e a tua.” Jônatas e Davi
nos ensinam que a amizade verdadeira permanece
firme e saudável, se desenvolvida em comunhão
com o Senhor. A amizade que nos abençoa é
aquela que glorifica ao Senhor, reconhece seus
benefícios para conosco e nos aproximam
Dele. A história dos dois amigos está repleta de
exemplos de fidelidade ao seu Deus e de amor
mútuo.
Você tem um amigo assim? Ou melhor, você é
um amigo assim? Você reconhece a bênção de
caminhar com seus “amigos mais chegados que
irmãos”? Lembre-se que só podemos desenvolver
relacionamentos verdadeiros assim, porque agora
somos chamados amigos de Deus. É somente por
Cristo e baseados nele que podemos crescer em
amizade. Mas a Bíblia nos ensina que amizade não
floresce se regada apenas por benefício próprio,
mas em doação em favor do outro, bem como em
proximidade com o Senhor.
Se você ainda não encontrou seu “amigo mais
chegado do que irmão”, lembre-se que, em Jesus,
você tem um amigo fiel e verdadeiro que jamais te
desamparará. Além disso, olhe para o lado, comece
a viver isso com seus irmãos em Cristo e desfrute
dessa bênção.

Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Reunião do Conselho da Igreja
O Conselho da Igreja reúne-se na
próxima quarta-feira, dia 03 de agosto, às 18
horas, pelo aplicativo. Pastores e presbíteros
estão convocados, e você, membro da IPRJ,
Ore pelos seus líderes espirituais!
Reunião do Presbitério do Redentor
O PRDT convoca seus membros
para a 2ª Reunião Ordinária, dia 02, terçafeira, às 18h, em nossa Igreja. Pastores e o
representante da Igreja, Presb. Assuero
Silva, estão convocados. Ore pelo
Presbitério e pelas decisões que serão
tomadas!
Aos que desejam ser membros da
Igreja
1 - Se vem de Igreja Presbiteriana
(IPB), pode ser por transferência ou
jurisdição ex offício, após um ano de
frequência ativa à Igreja.
2 - Se você vem de outra
denominação evangélica, é necessário
participar da classe preparatória.
3 - Se vem de outra religião,
inclusive catolicismo, é necessário fazer o
curso na classe preparatória
(catecúmenos). O curso, de 3 meses,
compreende as doutrinas básicas da fé
cristã, símbolos de fé da IPB e
administração da IPB. Todo Domingo, às
09h, on-line e presencial.
Informações: Presb. Denilson
Sevilha: 999000-1883; Superintendente
da EBD, Presb. Dário Porto: 99967-8494,
Tiago Martins: 99488-6953, professores.
ebd@catedralrio.org.br
Há um lugar para você entre nós!

O Supremo Concílio Elege Nova mesa
O Supremo Concílio da IPB reunido em
Cuiabá-MT, de 24 a 31 de julho, elegeu sua
nova mesa para o Quadriênio Julho 2022 –
Julho 2026, assim constituída:
Presidente:
Rev. Roberto Brasileiro Silva;
Vice-Presidente:
Rev. Marcos Antônio Serjo da Costa;
Secretário Executivo:
Rev. Juarez Marcondes Filho
(cumprindo a 2ª parte do mandato);
1º Secretário:
Presb. George Santos Almeida;
2º Secretário:
Rev. José Romeu da Silva;
3º Secretário:
Presb. Marco Aurélio Ribeiro;
4º Secretário:
Rev. Carlos Aranha Neto.
Oremos pela nova mesa e pela IPB.
Nasceu Júlia Moreira Trindade
Filha de Tiago de Melo Trindade e
Carolina Seixas Moreira Trindade, dia 19 de
Julho, pesando 2.775kg e medindo 46 cm de
fofura! Herança de Deus aos pais, recebida
com muito amor e carinho pela família! Bemvinda, Júlia! Que as multiformes bênçãos de
Deus estejam sobre sua vida e querida família!
Parabéns aos pais e aos avós: José Vinicius
Trindade e Mônica de Melo Trindade; Maria
Luíza Seixas Moreira e Custódio Teixeira
Moreira. (in Memoriam)

#sociedades e ministérios
Junta Diaconal

Mês de aniversário da Junta Diaconal 156 anos servindo ao Senhor
O mês de julho é um mês muito alegre
para a Junta Diaconal, fundada em julho de
1866. Em comemoração, convidamos a Igreja a
participar da programação preparada pela JD
para todos os irmãos.
Programação:
31/7 – Teremos aferição de pressão e glicose,
orientações nutricionais e orientações sobre
alergias, das 9h às 13h.
31/7 - Momento de gratidão pelos 156 anos da
Junta Diaconal no culto das 19h.
SAF - Sociedades Auxiliadora Feminina

Reuniões de Oração - Todas às segundasfeiras, às 8h. Realização: Sinodal Rio. Todas às
terças-feiras, às 9h: Realização: SAF Rio.
Comece a semana com oração!
Reunião Plenária - Dia 4 de agosto, às
14h30min na Igreja.
Vem aí! Feira das Nações! - Aguarde!

Você já contribuiu? Contribuição Anual
2022- valor: R$ 36,36. Privilégio e dever de
cada sócia contribuir para o desenvolvimento
das SAFs em todo o Brasil. ” Porque dele, e por
meio dele, e para ele são todas as coisas.” Rm
11. 36. Procure sua coordenadora.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE.” (Filipenses 4:13)
“Reconectando.”
(Filipenses 3: 13 e 14)
Reunião Ordinária de julho - Na última terçafeira, dia 26/07, recebemos a ministração da
Palavra de Deus por intermédio do Rev.
Cláudio Aragão. Ele falou sobre a importância
de “prosseguir” conquistando em Cristo e na
conexão com seu cônjuge. Venha adorar e
aprender de Deus em família no ECCC!
EBD – Classe da Família – Estamos
realizando o curso “DE BEM COM A VIDA”, às
9h, na sala Myrian Dufrayer. Se tiver
disponibilidade, sua participação será uma
bênção.
3 - Boletim Dominical

#sociedades e ministérios
Aniversário de Casamento - Parabéns para
nossos queridos casais! O ECCC se alegra
por esta conquista! Que seu casamento
glorifique a Deus todo dia!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Domingo que vem é dia de reunião de oração
da UPH-Rio. Esta reunião tem sido uma bênção
em nossas vidas! Para participar, basta acessar
o grupo da nossa sociedade no Telegram
(https://t.me/uphriogrupo).
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais:
https://www.facebook.com/groups/11265147
44060436/permalink/4529238587121351/
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Acampa de Inverno UPA Rio - Estamos em
retiro espiritual no Acampamento Vale de
Bênçãos. Hoje à tarde sairemos de Bananal
com destino a Catedral Rio. Pedimos a todos
que continuem em oração.

4 - Boletim Dominical

Movimento Oásis
08/08: Reunião de Oração, às 19h. Pelo
aplicativo Zoom;
16/08: Curso Confissão de Fé, às 19h. Pelo
aplicativo Zoom;
20/08: Feira das Nações;
21/08: 16/08: Curso Confissão de Fé, às
19h. Pelo aplicativo Zoom;
29/08: Reunião de Oração, às 19h. Pelo
aplicativo Zoom;
VEM AÍ A NOSSA XXIV FEIRA DAS NAÇÕES –
20 de agosto

Você leu certinho!!! Depois de 2 anos
teremos de volta a nossa Feira presencial!
Momento de conscientização missionária,
confraternização e muita comunhão. Toda a nossa
Igreja participando com muito carinho no
envolvimento missionário. Será no dia 20 de
agosto, das 10h às 15h. Teremos testemunhos
missionários, louvor, mensagens, barracas com
comidas típicas, almoço português, Bazar
Missionário, Terra das Crianças e muito mais.
Contamos com o carinho de cada membro em
divulgar e convidar amigos e familiares. Será uma
festa linda! E nosso desafio também é
arrecadarmos doações para o Ministério de
Missões que investe em diversas frentes
missionárias, plantações de igrejas, sustendo de
obreiros e agora também fazendo missões através
da internet levando a Palavra de Deus. Feira das
Nações, um mundo de bênçãos espera por você!
Voltando presencialmente para a glória de Deus!

Culto Matutino 10h30min
Prelúdio
I – ADORAÇÃO E LOUVOR
Litania de 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).
28 HNC – “Coroação”
Cântico: "Quão Formoso És"
Quão formoso és, Rei do universo!
Tua glória enche a terra e enche o céu.
Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu.
Tua glória enche a minha vida, Senhor!
Maravilhoso é estar em Tua presença.
Maravilhoso é poder Te adorar.
Maravilhoso é tocar em Tuas vestes.
Maravilhoso é Te contemplar, Senhor!
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO
Leitura Uníssona: “Da multidão dos que
creram era um o coração e a alma.
Ninguém considerava exclusivamente
sua nem uma das coisas que possuía;
tudo, porém, lhes era comum. Pois
nenhum necessitado havia entre eles,
porquanto os que possuíam terras ou
casas, vendendo-as, traziam os valores

#liturgia

correspondentes e depositavam aos pés
dos apóstolos; então, se distribuía a
qualquer um à medida que alguém tinha
necessidade.” (At 4. 32, 34-35).
Marcha da Fidelidade: Consagração da
vida e bens ao Senhor
297 HNC – “A Chamada Final”
Oração de Consagração
Pastorais
III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO
Leitura Uníssona: “Quero trazer à memória
o que me pode dar esperança. As
misericórdias do Senhor são a causa de
não sermos consumidos, porque as suas
misericórdias não têm fim; renovam-se
cada manhã. Grande é a tua fidelidade.”
(Lm 3. 21-23)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO
Leitura Bíblica: Salmo 5.1-12
Presb. Luís Alberto Santos
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Daniel Jardim
Tema da Série: “Adoração, Estilo de
uma Nova Vida.”
V –DEDICAÇÃO E SERVIÇO
299 HNC – “Renovação”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
5 - Boletim Dominical

#liturgia Culto Vespertino 19h
Prelúdio: "Tu És Santo»
I – CELEBRAI COM JÚBILO AO
SENHOR… (Sl 100.1a)

no Espírito e para isto vigiando com toda
perseverança e súplica por todos os
santos”. (Ef 6. 14 e 18)

Convite à Adoração:
Dirigente: “Quão amáveis são os teus
tabernáculos, Senhor dos Exércitos!”
(Sl 84.1)

Motivos de Oração
Cântico: "Bondade de Deus"
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

Congregação: “A minha alma suspira e
desfalece pelos átrios do Senhor; o meu
coração e a minha carne exultam pelo
Deus vivo!” (Sl 84.2)

IV – “DANDO SEMPRE GRAÇAS POR TUDO
A NOSSO DEUS E PAI…” (Ef 5. 20a)

Todos: “Bem-aventurados os que habitam
em tua casa; louvam-te perpetuamente.”
(Sl 84. 4)
Cântico: "Senhor e Rei"
Cântico: "Caminho no Deserto"
Oração de Adoração
II – ENTRAI POR SUAS PORTAS COM
AÇÕES DE GRAÇAS… (Sl 100.4a)
Leitura Uníssona:“Porque eles, testemunho
eu, na medida de suas posses e mesmo
acima delas, se mostraram voluntários,
pedindo-nos, com muitos rogos, a graça
de participarem da assistência aos
santos.” (2 Co 8. 3-4; 7)
Cântico: "Reina em Mim"
Consagração da Vida e dos bens ao Senhor
Oração de Consagração
Pastorais
III – AMO O SENHOR PORQUE ELE OUVE
A MINHA VOZ E AS MINHAS
SÚPLICAS…” (Sl 116. 1a)
Leitura Uníssona: “Estai, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindovos da couraça da justiça. Com toda
oração e súplica, orando em todo tempo
6 - Boletim Dominical

Leitura Bíblica: “Tendo, porém, diferentes
dons segundo a graça que nos foi dada: se
profecia, seja segundo a proporção da fé; se
ministério, dediquemo-nos ao ministério; ou
o que ensina esmere-se no fazê-lo; ou o que
exorta faça-o com dedicação; o que
contribui, com liberalidade; o que preside,
com diligência; quem exerce misericórdia,
com alegria”. (Rm 12. 6 – 8).
Palavra do Presidente da Junta
Diaconal: Diác. Tiago Trindade
Oração de Gratidão pelo 156º
Aniversário da JD
V – DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS
DA TUA LEI.” (Sl 119.18)
Leitura Bíblica: Efésios 3. 1 - 21
Presb. Luís Monteiro
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti.
Tema da série: “Alcançados para
Alcançar: A Obra de Cristo para
Relacionamentos Saudáveis.”
VI – “SERVI AO SENHOR COM
ALEGRIA…” (Sl 100. 2a)
Cântico: "Não Há um Nome Igual"
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Elza Costa Pontes, Jennifer Julianelli Spiller Maia, Lorraine Mateus Souza da
Silva, Márcia Helena Arruda Caetano da Silva Mezat Pina, Tirza Farina Barros,
Vera Maria Villon.
Seg 01: Benjamin Neves Hansen, Jorge Luiz Pina Soares, Jorge Maia Mendes da
Silva, Márcio Rogério da Rocha Torrão, Priscila Clara de Araújo.
Ter 02: Eleny Silva, Maria da Guia Silva Lima.
Qua 03: Eva Pinto Quintaes.
Qui 04: Presb. Altair Lauro Bazeth, Cecille Virgínia Accioly Menezes, Charles
Martins Torres, Gabriela Farley Meireles Zambi, Irland João Allysson dos
Santos Pereira, Marcos Antonio Trindade, Yara Lúcia Miranda.
Sex 05: Dulcinete Reis Bazeth, Elza Pereira Cravo, Francisca Maria de Oliveira
Mota, Jônathas Diniz Vieira Coelho, Diác. Luiz Henrique Inácio de Souza,
Michele Conceição de Souza dos Santos, Milla Assuero Gressler, Rosentina
Santos da Silva, Sílvio de Souza Corrêa.
Sáb 06: Ana Maria Soares da Silva, Gabriel Castro de Souza, Ludmilla Catharine
da Silva.

#de casamento
Hoje: Presb. Paulo Renato Villon e Rute de Azeredo Coutinho Villon, Roberto
Monteiro Barboza e Edmar Ferreira Monteiro Barboza.
Seg 01: Henrique Manoel Lopes e Maria Cláudia Abreu de Farias Lopes.
Qui 04: Nery Sá Freire Junior e Miren Maite Landa Berruezo, Thaís Lauriano de
Sousa Ignácio e Daniel Campista Ignácio.
Sex 05: Isidro Page Fernandez e Nair Annis Fernandez.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos
alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)

7 - Boletim Dominical

#agenda de
oração

#meditações
diárias

"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, Lucy Sathler,
João Cordeiro, Zilá Cordeiro, Elias
Saud, César Mello, Queila Werner, Eleny
Silva, Marília Costa, Elio Sardinha,
Artur Martins da Costa, Ezequiel Vieira
de Sá, Augusto César de Barros
(hospitalizado), Gerci Maria da Silva,
Rev. Inésio Ribeiro de Azeredo Filho,
Rev. Juan Ramires,Suzy Aguiar, Alice
Lugarinho (hospitalizada), Marta
Tiradentes (exames), Evando Radicetti
(Pós cirurgia)
Outros Motivos: Pela saúde no mundo,
pela Ucrânia e pela Igreja Protestante
na Ucrânia.

Seg 01:
Salmo 78:-5-8 - O desafio dos pais;
Ter 02:
2 Timóteo 1:1-8-13-14 -Herança de
amor;
Qua 03:
Romanos 6:1-11 - A batalha acabou!
Sério?;
Qui 04:
1 Samuel 24:1-10 - A misericórdia de
Deus em ação;
Sex 05:
Romanos 8:15-17 - Amado, lindo,
talentoso;
Sáb 06:
2 Timóteo 4:9-18 - Da piedade ao
louvor;
Dom 07:
Neemias 2:11-18 - Como reconstruir?

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Daniel Jardim
19h: Rev. Isaías Cavalcanti
Escala de Púlpito de Presbíteros:
07/08: 10h30min: Presb. Newton Alvarez
19h: Presb. Olympio Bezerra
14/08: 10h30min: Presb. Paulo Raposo
19h: Presb. Peter Tenney
21/08: 10h30min: Presb.Renan Jardim
19h: Presb. Roberto Marinho
28/08: 10h30min: Presb. Ruy Coelho
19h: Presb. Sérgio Santos

8 - Boletim Dominical

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 31/07/2022: Ricardo Dowsley,
Leonardo Tridade, Sérgio Branco, Pedro
Lobo, Paulo Bruno, Jorge Camacho, Charles
Mattos, Rodrigo Nobre, Jérson Ferreira
Neto.
Próximo Domingo 07/08/2022: Mário Sérgio,
Jorge Gorne, Adolfo Correia, Lucia Maia,
Jonas Souza, Antônio Renato, Aux. Diac.
Lilian Canto, Marcelo Freitas, Tiago Trindade.
Escala do Som:
Domingo: 24/07/2022: Newton Alvarez, Tiago
Trindade.
Próximo Domingo: 07/08/2022: Victor Mota,
Filipe Agum.

#ump
Amizade é amar

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

Diversos são os versículos na Bíblia onde podemos encontrar
lindas mensagens a respeito da AMIZADE. Textos por muitas vezes
pequenos já são suficientes para inundar nosso coração de amor por meio
da reflexão na Palavra, sendo um belo exemplo a passagem em Provérbios
17:17, onde a palavra de Deus nos diz que “Em todo tempo ama o amigo,
e na angústia se faz o irmão”.
É possível extrair diversos significados para esse versículo,
sendo incrível como cada palavra deste trecho é preenchida de tanto
significado. Começando pela primeira parte, em que se diz que “Em todo
tempo ama o amigo, ...”, ou seja, não importa qual circunstância, não
importa qual dia ou qual lugar você esteja, o sentimento que você deve
dirigir àquele que você considera seu amigo é de amor, puro e sincero. Sabese que é difícil, com todas as dificuldades enfrentadas no nosso dia-a-dia,
estresse gerado devido às tarefas no trabalho, faculdade, problemas
financeiros ou problemas familiares, mas é extremamente importante nos
mantermos firmes no propósito que Deus tem para nossas vidas por meio de
nossas amizades, em expressar o amor para com as pessoas que estão
sempre querendo nosso bem e procurar ser o melhor amigo possível para
quem muitas vezes está tentando ser o melhor para você.
Então você pode pensar “Tem dias que eu estou tão exausto
fisicamente e mentalmente que não quero nem falar com ninguém! Não tem
amigo que consiga arrancar uma risada de mim porque meu dia já deu!” e, na
verdade, um amigo para te apoiar nesse momento é exatamente o que você
precisa, até mesmo se você for buscar na etimologia da palavra. “Amigo”
vem do vocábulo latino “amicus” e na sua raiz está o verbo “amo”, que
significa “gostar de”, “amar”, sendo exatamente isto que um amigo faz por
você, quando dá todo carinho e atenção para lhe mostrar o tanto que ele te
ama, a ponto de, não importa o que aconteça, fazer o seu dia ser melhor.
Por último, vem a parte final do versículo, que nos diz “... e na
angústia se faz o irmão”. Depois de refletirmos na Palavra fica fácil saber o
que essa parte final significa. Sim, existem amizades que são tão
verdadeiras, com tanto amor e que nos fazem tão bem, que parece muitas
vezes que nossos amigos são nossos irmãos de outra mãe, afinal, nossos
amigos são nossos irmãos em Cristo. Pessoas que podemos contar nos
melhores e piores momentos, e que certamente se estão em nossas vidas é
porque foram enviados por Deus e por seu próprio filho, Jesus Cristo, para
que essa amizade e o amor que brotam dessa relação sejam para glorificar o
Seu nome.
Matheus Guedes
O ALMOÇO DA FREEDOM ESTÁ CHEGANDO! E será no próximo domingo,
dia 07/08, após o culto da manhã! Por R$ 40,00 você terá um almoço
delicioso, com entrada, prato principal e sobremesa! Procure a nossa
Diretoria e garanta a sua vaga!
SEXTA-FEIRA É DIA DE CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus conosco, às
20h!
NOSSO PRÓXIMO ECOS CONEXÃO SERÁ NO DIA 08/08! Venha para a
nossa célula/pequeno grupo, às 19h, na casa da Gabi Santi no Catete!
Vamos amar te receber!
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