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“Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação,e 
o tempo da minha partida é chegado” (II Tm 4. 6)

 As Escrituras revelam, desde o seu início, o 
“Deus vivo”, que cria vida. No entanto, a morte aparece 
em Gênesis 3 como consequência do pecado. Ela vem 
para os humanos e animais irracionais, ricos e pobres, 
sábios e tolos (cf. Sl 49; Ec. 3. 19- 20). Paulo diz que a 
morte é o “salário” do pecado (Rm 6. 23). Mas, em 
Cristo, temos a esperança e a certeza de vida eterna         
(1 Co 15). 
 A doutrina reformada ensina que Jesus, em 
sua morte e ressurreição, nos livrou do nexo de 
pecado, culpa e morte, que marca a vida do ser humano 
longe de Deus. Para os cristãos, a morte continua 
sendo um sinal de julgamento, mas perdeu o seu 
aguilhão, o seu poder de nos ferir. Por meio da fé em 
Cristo, a morte se torna um “final gracioso” e livre da 
maldição do pecado.
 No texto lido em epígrafe, o apóstolo Paulo, 
já bem avançado em dias, usa a palavra grega analysis, 
partida, que tinha o seu uso associado a quatro 
circunstâncias, que jogam luz em nossa compreensão 
a respeito da morte.
 O primeiro sentido aponta para aliviar 
alguém de uma carga. Para o cristão, a morte é 
descansar das fadigas (Ap 14. 13), é um alívio para o 
corpo cansado e marcado pelo passar do tempo. 
Portanto, existe – em nossa concepção – a certeza de 
que a morte é o ingresso em uma realidade apartada de 
fadigas, pranto, dor, sofrimento e pecado (cf. Ap 21. 4). 
A morte é o alívio para o peso do tempo.
 A segunda noção que tem a palavra partida é 
a de soltar um prisioneiro. Paulo vislumbrava sua 
libertação sob o poder do império romano, não sua 
execução. A morte para um homem justo é sua 
libertação da prisão deste mundo; sua partida para o 
gozo do outro mundo não significa deixar de existir, 
mas apenas ser removido de uma vida acorrentada pelo 
pecado para outra, na qual a iniquidade não nos tocará. 
A morte é o livramento de uma existência limitada pelo 
cansaço. 
 O terceiro significado para partida é o de 
levantar acampamento e deixar a tenda temporária para 
voltar para o lar. A morte para Paulo não significava 

deixar de existir, mas apenas mudar de endereço. Era 
deixar este mundo, no qual estamos como peregrinos, 
e voltar para a casa do Pai. Era partir e estar com Cristo, 
o que era e é incomparavelmente melhor (Fp 1. 23). 
 E, por fim, o quarto significado é desatar o 
barco, navegar pelas águas e atravessar para o outro 
lado. A morte para Paulo significava fazer a última 
viagem da vida, rumo à Pátria celestial. A morte não o 
intimidava. Ele sabia em quem havia crido e para onde 
estava indo. Ele mesmo chegou a afirmar: Para mim o 
viver é Cristo e o morrer é lucro (Fp 1. 21).
 Vemos muitas pessoas temerosas com 
relação à morte, pessoas que nem falam essa palavra, 
no entanto, apesar da tristeza natural fruto da saudade 
daqueles queridos que partiram, em Cristo, somos 
encorajados a seguir em frente sem medo algum. Nele, 
a morte foi incorporada ao patrimônio dos nossos 
benefícios. Paulo é quem nos oferece a fórmula do 
paradoxo da alma que tem coragem de enfrentar a 
certeza da morte e viver pela na fé em Cristo: “... em 
tudo recomendando-nos a nós mesmos como 
ministros de Deus: na muita paciência, nas aflições, 
nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, 
nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, 
na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no 
Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da 
verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, 
quer ofensivas, quer defensivas; por honra e por 
desonra, por infâmia e por boa fama, como 
e n g a n a d o r e s  e  s e n d o  v e r d a d e i r o s ;  c o m o 
desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos; como 
se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que 
vivemos; como castigados, porém não mortos; 
entristecidos, mas sempre alegres; pobres, mas 
enriquecendo a muitos; nada tendo, mas possuindo 
tudo”. 
 Desse modo, aprende-se que o bem do ser e 
a saúde da alma estão em encarar as nossas 
debilidades na certeza plena de que até a morte, a 
inimiga mais implacável da existência humana, foi 
vencida pelos méritos de Cristo que a apresenta para os 
salvos como alívio, libertação, regresso e última 
viagem. Não tema, Jesus venceu a morte! Sejamos, 
pois, alentados por esse entendimento.

                                                                   Rev. Renato Porpino

                                                                                      Pastor Efetivo 

#editorial
A MORTE FOI VENCIDA



Celebração do 1º Aniversário do 
Presbitério do Redentor
 Será no dia 13, próximo sábado, 
às 16h, em nossa Igreja. Celebraremos o 
evento com um Culto de Louvor e Gratidão a 
Deus pelas bênçãos recebidas, e a 
mensagem pelo Rev. Hernandes Dias 
Lopes. Toda as Igrejas unidas, na presença 
de Deus, para exaltá-lo e magnificar o seu 
Nome. Venha e participe com toda a sua 
família! Convide parentes e amigos para 
ouvir a mensagem que Deus tem para eles.

“É tempo de Adoração com o coração 
pleno de gratidão.” “Grandes coisas fez o 

Senhor por nós, por isso, estamos 
alegres!” (Sl 126. 3)

Alberto Castilho – Chamado à presença 
de Deus.
 No dia 2 de agosto, aos 64 anos. 
Irmão de Ademar Castilho e Edna Castilho, 
membros da nossa Igreja; tio do Diác. Tiago 
Castilho, Débora Castilho e Raquel 
Castilho, membros da Igreja. A Cerimônia 
da Esperança Cristã aconteceu no dia ; no 
Memorial do Carmo, ministrada pelo Rev. 
Isaías Cavalcanti. Que o Senhor console os 
familiares e amigos!

Escola Bíblica Dominical
 V á r i a s  C l a s s e s  e s t ã o 
funcionando em nossa Igreja (templo e 
dependências, no domingo, às 9h): 1 – 
Classe Cecília Siqueira (templo); 2 – 
Classe John Knox (Inglês); 3 – Logos; 4 
– Família; 5 – Catecúmenos (novos 
membros) – Híbrida. Fale conosco: Tel 
( 2 1 )  3 9 1 6 - 3 8 5 0 -  e - m a i l :  e b d @ 
catedralrio.org.br

Eleição da mesa do Presbitério do 
Redentor. 
 O nosso Presbitério, em 2º 
Reunião Ordinária, em nosso templo, 
reelegeu a mesa, assim constituída:
Presidente: Rev. Haveraldo Vargas;
Vice-Presidente: Rev. Renato Porpino;
Secretário Executivo: Rev. Paulo 
Severino, (cumprindo a 2ª parte do 
mandato);
1º Secretário: Rev. Felipe Telles;
2º Secretário: Rev. Vandi Brito;
 O tesoureiro, após o relatório da 
tesouraria, será eleito na 2ª Sessão, 
convocada para dia 8/08 (segunda-feira), a 
partir das 15h. Oremos pelos líderes 

#notícias gerais

 No d ia  13/08,  das  09h as 
11h30min, em nossa igreja, será realizado 
mais um encontro “Cabra macho sim, 
Senhor”. Terá como perspectiva: buscar a 
Deus; orientação de homens na construção 
de sua identidade à luz da Palavra de Deus e 
da Ética Cristã; o comparti lhar de 
testemunhos; e momentos de comunhão. 
Se você não pôde estar nos primeiros 
encontros, compareça ao próximo. Esteja 
conosco no "Cabra Macho sim, 
Senhor"!

cabra macho sim,  

SENHOR!
"Tu, porém, ó homem de Deus... segue a justiça, a piedade, 

a fé, o amor, a constância, a mansidão." (1 Tm 6.11)



#sociedades e ministérios

Junta Diaconal 

Reunião Ordinária – Dia 08/08/2022, às 
18:30h, 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:  
Sinodal:  Todas as segundas-feiras, às 8h.
SAF Rio: Todas as terças-feiras, às 9h. Amada 
sócia, participe, você será abençoada.

Reuniões Departamentais - Participe e 
receba a bênção! Entre sempre em contato com 
sua coordenadora.

Depto. Jerusalém - Dia 11 de agosto, às 
14h30min na Igreja.

 Aniversário Presbitério Redentor - Dia 13 
de agosto, às 16h. Na Igreja do Rio. Preletor: 
Rev. Hernandes Dias Lopes. Participe!

Vem aí! Feira das Nações - 20 de agosto, das 
10h às 15h. Fale com sua coordenadora sobre 
o que você deve levar.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando.”
 (Filipenses 3: 13 e 14)

Encontro com Jesus! - A reunião deste mês 
de agosto será na próxima terça-feira dia 
09/08, às 20h, no Salão Álvaro Reis. Tema: 
"Quando Deus diz não. A participação mais 
que especial da querida Adriana Maia".

Feira das Nações - Um mundo de bênçãos 
espera por você! Está chegando mais uma 
Feira das Nações! Este ano estaremos de volta 
ao modelo presencial. Será no dia 20/08. O 
ECCC sempre participa com todo carinho e 
você faz parte deste ministério. Venha estar 
conosco! Teremos a tradicional e deliciosa 
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bacalhoada portuguesa ao custo de 
R$50,00, além dos famosos bolinhos de 
bacalhau e rosquinhas doces. Todo o 
recurso obt ido com estes qui tutes é 
direcionado para a obra missionária. É um 
prazer e privilégio colaborar!

Aniversário de Bodas - Dia de afirmar e 
renovar a aliança de amor feita por Deus. Que o 
prazer e o contentamento a dois seja presente 
em suas vidas! Um dia abençoado para os 
casais aniversariantes!

UPH - União Presbiteriana de Homens 

Hoje é dia de reunião de oração da UPH! Esta 
reunião acontece em todos os primeiros 
domingos do mês pelo nosso grupo no 
Telegram. Para participar, é necessário ter uma 
conta de Telegram e clicar no link abaixo no 
horário de início (17h30min):
https://t.me/uphriogrupo?videochat

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais: https://t.me/uphrio/431

UPH - União Presbiteriana de Adolescentes

Acampamento  de Inverno UPA Rio - Foram 
dias abençoados , cheios de alegria! A Palavra 
foi pregada, para honra e glória de Jesus. Pois 

nosso objetivo é que adolescentes conheçam e 
vivam  o Evangelho. Agradecemos de coração 
a todos que nos ajudaram em oração, com 
bolsas, possibilitando assim a participação de 
cerca de  132 pessoas  no acampamento. Que 
Deus continue abençoando a  dinâmica 
diretoria da UPA , a equipe trabalhadora dos 
tios sob a coordenação da  Zoraya Lemos, 
Equipantes lindos, aos Conselheiros queridos 
Presb. Ruy e Shirley e aos  Administradores do 
AEVB.  A Deus toda honra e glória! Ser 
adolescente na Catedral é uma bênção!

DNA - Dia Nacional do Adolescente - Dia 3 
de setembro acontecerá na nossa Igreja, das 9h 
as 18h. Brincadeiras, confraternização, louvor 
e a pregação pela Palavra de Deus com o nosso 
pastor Renato Porpino. Diversas caravanas do 
estado do Rio de Janeiro já estão se preparando 
para estar aqui. Será um dia abençoado onde 
nossos adolescentes terão mais uma vez a 
oportunidade de ouvirem o Evangelho. Estejam 
em oração.

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;
23/08: Curso, às 19h. Pelo aplicativo Zoom;
29/08: Reunião de Oração, às 19h. Pelo 

aplicativo Zoom; 

#sociedades e ministérios
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO E LOUVOR 

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:“Ao único Deus, nosso Salvador, 
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, 
glória, majestade, império e soberania, 
antes de todas as eras, e agora, e por 
todos os séculos. Amém!” (Jd 25).

47 HNC – “Louvor e Glória.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Considerai, pois, como 
era grande esse a quem Abraão, o 
patriarca, pagou o dízimo tirado dos 
melhores despojos. Entretanto, aquele 
cuja genealogia não se inclui entre eles 
recebeu dízimos de Abraão e abençoou o 
que tinha as promessas. Aliás, aqui são 
homens mortais os que recebem dízimos, 
porém ali, aquele de quem se testifica que 
vive.” (Hb 6. 4, 6 e 8).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
vida e bens ao Senhor
63 HNC – “Conta as Bênçãos”
Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO 

Leitura Bíblica: Salmo 6. 1-10 
             Presb. Newton Alvarez

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

Tema: “Adoração, Estilo de 
uma Nova Vida”.

V – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Certamente, ele tomou 
sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores levou sobre si; e nós o 
reputávamos por aflito, ferido de Deus e 
oprimido. Mas ele foi traspassado pelas 
nossas transgressões e moído pelas 
nossas iniquidades; o castigo que nos 
traz a paz estava sobre ele, e pelas suas 
pisaduras fomos sarados.” (Is 53. 4-5)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – COMUNHÃO  E CONSAGRAÇÃO

Ceia do Senhor:
Ministração do pão
251 HNC - “O Pão da Vida.”
Cântico: “Doce Presença.”

Ministração do Vinho
105 HNC - “A Certeza do Crente.”
Cântico: “Deus Enviou.”

V – DEDICAÇÃO E SERVIÇO 

Cântico: “Cristo Vem me Buscar.”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 

“Entre para adorar; saia para servir!”

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

5 - Boletim Dominical 
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Prelúdio: "Pai Nosso."

I – CELEBRAI COM JÚBILO AO 
SENHOR… (Sl 100.1a)

Convite à Adoração:
Dirigente: “Bom é render graças ao Senhor 

e cantar louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo,” (Sl 92. 1)

Congregação: “Anunciar de manhã a tua 
misericórdia e, durante as noites, a tua 
fidelidade,” (Sl 92. 2)

Todos: “Com instrumentos de dez cordas, 
com saltério e com a solenidade da 
harpa.” (Sl 92.3)

Cântico: Atos 2. 
Cântico: Ao Erguemos as Mãos.
Oração de Adoração

II –  ENTRAI POR SUAS PORTAS COM 
AÇÕES DE GRAÇAS… (Sl 100.4a) 

Leitura Uníssona:“Porque este Melqui-
sedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus 
Altíssimo, que saiu ao encontro de 
Abraão, quando voltava da matança dos 
reis, e o abençoou, para o qual também 
Abraão separou o dízimo de tudo 
(primeiramente se interpreta rei de 
justiça, depois também é rei de Salém, ou 
seja, rei de paz…” (Hb 7. 1-2)

Cântico: Confiarei.
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: “Ouve tu dos céus, do 
lugar da tua habitação, a sua prece e a sua 
súplica e faze-lhes justiça; perdoa ao teu 
povo que houver pecado contra ti. Agora, 
pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos 
abertos, e os teus ouvidos atentos à 
oração que se fizer deste lugar.”               
(2 Cr 6. 39-40)

 
Motivos de Oração
Cântico: Oh! Venha ao Altar.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – DESVENDA OS MEUS OLHOS PARA 
QUE EU CONTEMPLE AS MARAVILHAS 

DA TUA LEI.” (Sl 119.18)

Leitura Bíblica: Efésios 4. 1 - 16 
           Presb. Olympio Bezerra

Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema da série: “Alcançados para Alcançar: 
A Obra de Cristo para Relacionamentos 
Saudáveis.”

VI – “SERVI AO SENHOR COM 
ALEGRIA…” (Sl 100. 2a)

Cântico: Tremenda Graça.
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: Amo o Senhor.

#liturgia Culto Vespertino  19h
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Seg 08: Aleksandra dos Santos Muniz Pires e José Ariberto Pires Firmino;
Qui 11: Pedro Paulo Xinde Antonio e Joana Angélica Pereira Antônio.

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

#aniversariantes da semana

Hoje: Alzira Dantas de Oliveira, Samuel Pereira Coelho;
Seg 08: Presb. Antonio Carlos Ferreira, Francisca Fernandes Fonseca;
Ter 09: Juliana Teixeira dos Santos Camboim, Klaus de Oliveira Telles, Martha 

Correia Fraga, Presb.Renan Jardim de Souza;
Qua 10: Abimael Silva Filho, Jamile Meihoub Berlandi, Mateus Martins de Lima;
Qui 11: Bruno Jorge Macedo dos Santos, Eliane Maria de Araújo Loureiro, João 

Francisco Ferreira Leite Quaresma, Marcos Valério de Farias Macena, Miguel 
Rocha Rodrigues Carvalho Barcellos;

Sex 12: Jorge Tonnera Junior, Maria Aparecida Soares, Marta Célia Gomes de 
Maia, Priscilla de Almeida Rocha, Samuel Barreto da Cunha;

Sáb 13: Carla Hecke Gaiser, Mariana de Oliveira Almeida, Nery Sá Freire Júnior, 
Nílton Gonçalves Júnior, Vítor Soares Amaral.

#de nascimento

#de casamento



#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,  Gerci 
Maria da Silva, Rev. Inésio Ribeiro de 
Azeredo Filho, Rev. Juan Ramires,Suzy 
Aguiar, Alice Lugarinho (hospitalizada), 
Marta Tiradentes (cirurgia), Evando 
Radicetti (Pós cirurgia)

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

Seg 08: 
Tiago 3:13-18 - Instrumentos de paz;
Ter 09: 
1 Joao 1:1-8 - Cartas que ultrapassam 
o tempo;
Qua 10: 
1 Pedro 2:4-10 - Numa bolha;
Qui 11: 
Rute 1:19-22 - Nomeado por Deus;
Sex 12:
Salmo 61 - Precisando de Sua 
liderança;
Sáb 13: 
Neemias 6:1-4 - Uma grande obra;
Dom 14: 
Isaías 35:1-4  - A esperança florescerá?

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

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

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 07/08/2022: Mário Sérgio, Jorge 

Gorne, Adolfo Correia, Lucia Maia, Jonas 
Souza, Antônio Renato, Aux. Diac. Lilian 
Canto, Marcelo Freitas, Tiago Trindade.

Próximo Domingo 14/08/2022: Walter 
Cascardo, Marcelo Margalhães, João Márcio, 
Pedro Henrique, João Henrique, Carlos 
Candido, João Paulo, José Vinicius.

Escala do Som:
Domingo: 07/08/2022: Victor Mota, Filipe 

Agum.
Próximo Domingo: 14/08/2022: Ricardo 

Dowsley, Jerson Neto.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Quem é o Inimigo da Missão?
Por que as pessoas se envolvem pouco com a missão? Essa não é uma pergunta nova, 
e não vou oferecer novas respostas. No entanto, a pergunta ainda deve ser feita e 
respondida. Quando digo "missão", estou me referindo à missão da Igreja, 
especificamente a formação e treinamento de discípulos (Mt. 28.19-21), não 
necessariamente viajar pra um país estrangeiro.
                   Por que há apatia em relação à missão? A resposta direta é: egoísmo. 
Pessoas egoístas não se doam para beneficiar os outros. Elas não querem servir; mas 
serem servidas. Pessoas egocêntricas não abrem suas casas, bocas ou vidas para o 
bem dos outros.
                    Isso me lembra uma passagem da Bíblia. O apóstolo João escreve sua 3ª 
carta para encorajar a Igreja a praticar a hospitalidade centrada no Evangelho. Ele 
consegue isso enfatizando a fidelidade de Caio e Demétrio em contraste com a 
rebelião e sabotagem da missão de Diótrefes.
                    “Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante 
entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está 
fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se 
recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja.” 
(3 Jo 1.9,10)
                    Diótrefes gostava de se colocar em primeiro lugar. Por que isso poderia 
ser uma questão missionária? Porque o Evangelho nos diz para deixarmos de amar a 
nós mesmos e amarmos a Cristo. Quando recebemos o Evangelho, deixamos de olhar 
para o nosso próprio umbigo e passamos a olhar para Cristo. Mas não podemos 
colocar Jesus no trono se ainda estamos sentados nele. Não podemos ter dois 
senhores porque vamos amar um e desprezar o outro.
                    Diótrefes era um homem egoísta e esse egocentrismo manifestou-se na 
falta de submissão à autoridade bíblica (v.9), ataques verbais ativos, oposição à 
hospitalidade e um cisma na unidade da Igreja (v.10). O egoísmo nunca fica 
estagnado; ele cresce.
                    “Ah, mas eu não faço isso", você pode dizer. Isso é encorajador de ouvir. 
Mas, antes de declarar que esse texto não se aplica a você (ou a mim), vamos um 
pouco além.
                    Diótrefes não apenas se exaltou, mas também se isolou. Ele se afastou da 
missão. O isolamento é usado pelo egoísmo para se opor à missão. Talvez façamos 
isso porque nos falta fé no poder do Evangelho. Ou talvez nos isolemos por uma 
questão de conforto ou evitar sermos ridicularizados, rejeitados e perder nossos 
empregos. Se perseguirmos o ídolo do conforto, nunca promoveremos a missão de 
Deus.
                    Se somos cristãos que não se envolvem em missões, sejam elas em 
contextos locais ou estrangeiros, então somos egoístas. Devemos reconhecer que o 
egoísmo sempre foi inimigo da missão. Mas o Evangelho vem para prender e 
transformar o egoísmo. Afinal, como os cristãos podem pregar uma mensagem que 
encoraja as pessoas a deixarem de amar a si mesmas enquanto permanecem 
apaixonadas por si mesmas?
                    Felizmente, esse mesmo Evangelho continua a nos libertar do espelho e 
reorientar nosso olhar para Cristo. Amaremos verdadeiramente a palavra de Deus, o 
povo de Deus e a missão de Deus quando tivermos um amor verdadeiro por Deus. 
Então, vamos começar?

Raquel Correia

CHEGOU O DIA DO NOSSO ALMOÇO DA FREEDOM! Hoje, após o culto matutino, no 
hall da cantina, teremos a alegria de servir um almoço delicioso aos nossos amados 
irmãos! Obrigada pelo apoio, Igreja!
AMANHÃ É DIA DE ECOS CONEXÃO! Amanhã, às 19h, na casa da Gabi Santi, no 
Catete, teremos a nossa célula/pequeno grupo! Para mais informações, procure a 
nossa Diretoria! Esperamos você!
SEXTA-FEIRA É DIA DE CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus conosco, às 20h!

#ump
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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




