
Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro

Pastor Efetivo: Rev. Renato Lopes Porpino

Uma Igreja Evangélica de Portas e de Corações Abertos

facebook.com/catedralrio@catedralrio

21 3916-3850 catedralrio.org.br Catedral Rio

Organizada em 12 da janeiro de 1862
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"Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os 

a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis 
que  estou convosco todos os dias até à consumação 

do século." (Mateus 28. 19 -20) 
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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 

Seja bem-vindo à primeira Igreja Presbiteriana do Brasil. 
Mantemos vivos, pela Graça do Senhor, as nossas 

tradições e o nosso legado histórico. Primamos pela 
centralidade de Cristo e das Escrituras, pela adoração 
somente a Deus, pelo amadurecimento, edificação e 

comunhão dos fiéis, pelo evangelismo, pelas missões e 
pelo serviço cristão. Somos uma igreja de portas e de 
corações abertos, que vive unicamente pela fé na 

presença, no poder e na unção do Senhor!
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“Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram 
Jesus.” João 1.37

É notável que uma das características do nosso 
tempo, marcado por tanta informação, seja o 
crescimento de especialização nas mais diversas e 
profundas áreas. Em uma busca rápida na internet 
você encontra especialistas que ajudam empresas a 
saírem de crises, especialistas em uma área pequena 
do corpo, como ossos pequenos das mãos, dentre 
outros. Seja qual for a área que você queira 
empreender, ali você encontrará alguém que se diz 
especialista no assunto e que se oferece para ser 
mentor, ou mestre, daqueles que estão iniciando sua 
jornada.

A vida cristã, no entanto, se dá em um 
movimento contrário. Em um mundo de mestres se 
proliferando em todas as áreas, Cristo nos chama para 
sermos seus discípulos, ou aprendizes. Lidar com a 
tentação contemporânea de: dar respostas para tudo; 
de ser um expert nas mais diversas áreas da vida; e só 
estar preparado para ensinar outros. É um novo 
desafio para aqueles que são alcançados pelo Senhor.

João registra no texto acima o momento de 
decisão de dois discípulos de João Batista de 
seguirem a Jesus. Nesse pequeno versículo 
encontramos algumas características que temos de 
desenvolver em nosso tempo a fim de vivermos o 
discipulado de forma plena.

A primeira delas é a disposição para ouvir e 
aprender. Perceba que a jornada desses dois homens 
começou ao lado de Jesus quando eles foram tocados 
pelas palavras de João Batista acerca do mestre: “Eis o 
Cordeiro de Deus!”. Arrogância intelectual é 
antagônica ao discipulado de Cristo. Não há e nunca 
haverá em nenhuma época algum discípulo de Jesus 
que pode se considerar totalmente conhecedor das 
Suas palavras e, consequentemente, isento da 
necessidade de ouvir e aprender. Obviamente que 
nessa realidade há aqueles que são mestres na casa do 
Senhor, que se esmeram em ensinar outros acerca da 
Revelação Divina, e é fato que nem mesmo estes 
podem deixar de ser ouvintes e aprendizes. Para ser 

um aprendiz em uma época de mestres, lembre-se que 
não há ninguém que está totalmente pronto e 
conhecedor da totalidade do Senhor. Ouça seus 
irmãos, aprenda mais da Palavra, seja um discípulo.

Discípulos também são aqueles que aprendem 
se a desapegar de suas vidas como seu bem mais 
precioso. Perceba que nosso tempo traz uma série de 
mestres que querem fazer de si mesmos o destaque e 
motivo de serem exaltados. Não é assim com os 
discípulos de Cristo. O chamado aqui é para que, 
alcançados pela Graça, reconheçamos que vale mais a 
pena abandonar tudo aquilo que afeta nossa relação 
com nosso Mestre Jesus – os pecados, sejam eles 
“características pessoais” ou vícios – do que manter 
quem nós somos e estarmos longe e separados de 
nosso Senhor. Quanto mais perto estivermos de 
Cristo, mais parecidos seremos com Ele. Quanto 
mais perto caminharmos ao Seu lado, mais saberemos 
que nosso bem mais precioso é a salvação 
conquistada na Cruz ao nosso favor. Abandone seus 
pecados e siga a Jesus.

Por fim, o chamado ao discipulado em uma era de 
mestres se dá no reconhecer que não há nada e 
nem ninguém que seja mais digno de nossa 
devoção e serviço do que Jesus. Não seja 
enfeitiçado pelos mestres de nossa época que levantam 
glória para si. Olhe somente para Cristo, aquele que é o 
Caminho, a Verdade e a Vida. Não O compare, troque ou 
iguale a nenhum outro caminho. Discípulos precisam 
aprender a ouvir a voz de seu comandante e pastor 
(João 10. 27: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz; 
eu as conheço, e elas me seguem.") e a diferenciar 
dentre as muitas vozes de seu tempo.

Quem você quer ser? Um “mestre” que, 
conformado com nosso tempo, não vive plenamente 
aquilo que o Senhor te chamou para viver? Ou um 
aprendiz que, lutando contra as vozes do nosso tempo, 
tem o privilégio de ser amparado, cuidado e 
assemelhado por aquele que venceu e é o supremo 
mestre? Ser discípulo é uma bênção. Que Deus nos 
ensine a viver assim.

Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar

Discípulos em uma época de “mestres”

#editorial



#notícias gerais
EBD – VERÃO 
 A Escola Bíblica Dominical, sob a 
superintendência do presb. Denílson 
Sevilha, promove, no mês de fevereiro, a 
EBD – verão. São aulas com temas 
especiais ministradas aos domingos, às 9 
horas. Participe com a sua família! É tempo 
de aprender para a maturidade! 

Ado te  um ado lescen te  pa ra  o 
Acampamento da UPA 
 Em fevereiro teremos o nosso 
Acampa no AVB. Se você quiser nos ajudar 
doando bolsas para aqueles que enfrentam 
dificuldade em pagar, é só procurar a Mis. 
Leninha ou a coordenadora Zoraya. É uma 
oportunidade abençoada para a pregação 
do Evangelho.

Acampamento da Igreja
 Será no Vale de Bênçãos, de 17 a 
22/02, em Bananal – SP, sob a coordenação 
da UMP Rio. Ainda há vagas para os quartos 
coletivos. Faça a sua inscrição, após o 
culto. Serão momentos de edificação, 
comunhão, lazer e confraternização! 
Esperamos você!

Devocionário Pão Diário 2023
 A  s e g u n d a  r e m e s s a  d o 
devocionários chegaram e permanecem no 
valor de R$10,00 a unidade. Procure após 
os cultos a barraca de vendas ou entre em 
contato pelo número: 99500-9778 e 
aproveite para presentear familiares e 
amigos com a Palavra de Deus.

Formatura do Seminário Simonton.
 A turma Rev. Romer Cardoso dos 
Santos, realiza a sua formatura (colação de 
grau), no dia 4 de fevereiro, próximo sábado, às 
10h, aqui na Catedral  Presbiteriana. 
Destacamos entre os 11 formandos, o Sem. 
Vinícius da Silva Ramos, dirigente da 
Congregação Cristo Redentor e o Sem. Carlos 
Henrique Avillez do Amaral, filho de nossa irmã 
Elenir Avillez. Parabéns aos formandos. Que as 
bênçãos de Deus sejam abundantes sobre suas 
vidas, famílias e futuros ministérios.“…Se 
alguém aspira ao episcopado, excelente obra 
almeja.” (1 Tm 3.1)

AVB - Projeto Mantenedores
 O Acampamento Vale de Bênçãos é 
um espaço onde a Igreja tem investido 
recursos para que seja um local de bênçãos 
para a cidade, como para a Igreja de Cristo 
nestes 48 anos de existência de comunhão, de 
edificação, de compromisso social e de 
cumprirmos o "IDE" de Jesus: pregar as Boas 
Novas, sendo luz e sal do mundo. 
 A Coordenadoria do AVB, composta de 
presbíteros, tem atuado na sua Administração. 
E como sabemos, a demanda é grande e os 
recursos são escassos. Diante disso, há um 
planejamento para que o Acampamento esteja 
mais adequado ao público. Para tal, em 2023 a 
Coordenadoria vislumbra os seguintes 
projetos: a construção de uma nova cisterna; 
refazer a instalação elétrica de áreas específicas 
do AVB; limpeza do terreno; colocação de 
calhas na nova capela e demais instalações; 
manutenções diversas; projeto, especial para a 
rampa que dá acesso ao refeitório, dentre 
outras coisas.
 Para que isso aconteça, o AVB 
necessita de que existam MANTENEDORES 
em 2023. A Coordenadoria convida VOCÊ para 
fazer parte da bênção e se tornar um 
MANTENEDOR do AVB com um compromisso 
mensal específico, sem perder a oportunidade 
de abençoar a Catedral como já tem feito, com 
seus dízimos e ofertas. Fale com um Presbítero 
e seja uma bênção para o Vale abençoar 
outros.
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Junta Diaconal 

Ação Social - No último Sábado, dia 21/01 a 
nossa Junta Diaconal esteve presente no Desafio 
Jovem realizando uma ação de doação de 
alimentos, roupas e itens de limpeza. Tivemos um 
culto de gratidão a Deus pelas vidas ali presentes 
com a pregação do Diác. Miguel Camboim. O 
Desafio Jovem trabalha há 39 anos com a 
recuperação de homens com dependência 
química/alcoólica e atualmente conta com 38 
internos. Ore por esse trabalho e, se desejar mais 
informações, procure qualquer membro da Junta 
Diaconal.

Estacionamento - O estacionamento da igreja é 
sujeito a uma lotação máxima definida pela 
administração da Igreja. Caso você estacione em 
uma das vagas em fila dupla, manobre seu veículo 
logo após o culto para que todos saiam. Caso você 
não possa esperar pela desocupação das vagas, 
pode utilizar o estacionamento Let Park, próximo à 
lateral do hotel Íbis. Temos um convênio onde 
você pode pagar R$7,00 se apresentar o canhoto 
do estacionamento carimbado pela igreja. Procure 
um diácono ou uma pessoa da equipe de recepção 
para carimbar o seu canhoto.

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 - Aguarde retorno.
 
Reuniões Departamentais - Alguns deptos. 
ainda em recesso. Fique atenta! 
 
Depto. Dorcas - Reunião hoje, às 16h30min. 
Na sala da SAF- Estudo sobre o livro: "Como 
orar" de C. S. Lewis.
. 
Reunião Plenária - Dia 02, às 14h30min, no 
Salão Álvaro Reis. Aguardamos você.
 
Você já se inscreveu? - Dias 24 a 26/03 no 
AVB Retiro Espiritual da Sinodal RJ . Inscrições 
abertas. 3x 160,00.(Tudo incluído). Faça logo 
sua inscrição.
 
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

Temática: “Raízes.” (Cl 2:7)

Período de Recesso - Pausa abençoada pelo 
período de férias. Fique atento aos nossos veículos 
de comunicação. Nossa agenda anual foi enviada 
pelo aplicativo whatsapp. Se você não recebeu, 
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solicite a um dos membros da diretoria. Não 
esqueça de manter o número do ECCC 
cadastrado para não perder as informações. 
Coloque na agenda do seu telefone celular. 
Segue o número: (21) 99500-9776.

XXVI RECCC - As inscrições para o Reencontro 
de 2023 já começaram! O Hotel escolhido foi o 
Porto Real em Mangaratiba, no período de 27 a 
29/10/23. Devido ao maior interesse do nosso 
público, conseguimos negociar mais algumas 
vagas com o Hotel. Faça sua inscrição para não 
ficar na lista de espera!

Aniversário de Casamento - Dia de celebrar 
mais um ano de conquistas como casal e 
família! Que a caminhada seja longa, repleta de 
amor  e  compreensão.  Que todos os 
reconheçam como família bendita do Senhor!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Domingo que vem é dia de Reunião de 
Oração da UPH! Nos reunimos virtualmente, 
pelo grupo da sociedade no Telegram, sempre 
aos primeiros domingos de cada mês para 
buscarmos a presença de Deus e a comunhão 
com os irmãos. Marque em sua agenda!

Também no próximo domingo será celebrado o 
Dia do Homem Presbiteriano! Este dia é 
comemorado sempre no primeiro domingo de 
fevereiro. Costumeiramente, as Confederações 
Sinodais do nosso Estado também celebram o 
dia do homem presbiteriano, que neste ano 
será no dia 11/02 na IPB Nova Friburgo. Todas 
as sinodais do estado do Rio de Janeiro 

reunidas em um só lugar, e ainda teremos a 
preleção do Rev.  Roberto Brasi le iro! 
Imperdível!

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

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes 

UPA de férias!- Agradecemos a Deus pelo ano 
de 2022, agora desfrutaremos desse período 
de férias escolares para descansar e 
voltaremos no dia 5/02 com muitas novidades! 

Acampamento de Verão da Upa Rio - As 
vagas para o acampamento de verão se 
esgotaram. 

Doações de bolsa - a Upa está precisando de 
doações de bolsa para os adolescentes irem ao 
acampamento de verão.  Quem quiser ajudar, 
procurar Zoraya Lemos ou Leninha Maia.

ECOS DA CATEDRAL

Dando início às atividades de 2023, o 
Ministério dos ECOS convida seus líderes e 
auxiliares dos pequenos grupos para a 
primeira reunião do ano, no dia 05 de fevereiro 
(domingo próximo), às 17h, na sala 304 do 
Edifício Antônio Trajano, prédio da Secretaria 
da Igreja. Contamos com a participação de 
todos. Sua presença é muito importante para 
nós. ecos@catedralrio.org.br
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO 

DEUS EXALTADO POR SEUS ATRIBUTOS.

Litania de Adoração
Dirigente: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão 

magnífico em toda a terra é o teu nome! Pois 
expuseste nos céus a tua majestade.” (Sl 8.1)

Mulheres: “Quando contemplo os teus 
céus, obra dos teus dedos, e a lua e as 
estrelas que estabeleceste.” (Sl 8.3)

Homens: “Que é o homem, que dele te 
lembres? E o filho do homem, que o 
visites? Fizeste-o, no entanto, por um 
pouco, menor do que Deus e de glória e 
de honra o coroaste.” (Sl 8. 4 - 5).

Todos: “Os céus proclamam a glória de 
Deus, e o firmamento anuncia as obras 
das suas mãos.” (Sl 19.1)

27 HNC - “Um Hino ao Senhor.” 

Cântico: “Em Espírito, em Verdade” 

Oração de Adoração
Coral Canuto Régis

II – CONSAGRAÇÃO

O DEUS PROVEDOR HONRADO EM 
NOSSA GRATIDÃO.

Leitura Uníssona: “Deus pode fazer-vos 
abundar em toda graça, a fim de que, tendo 
sempre, em tudo, ampla suficiência, 
superabundeis em toda boa obra. Ora, 
aquele que dá semente ao que semeia e pão 
para alimento também suprirá e aumentará a 
vossa sementeira e multiplicará os frutos da 
vossa justiça.” (2 Coríntios 9. 8  e 10).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor.

297 HNC - “A Chamada Final”. 

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO 

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO.

Leitura Uníssona: “Seja a vossa moderação 
conhecida de todos os homens. Perto 
está o Senhor. Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças.” (Filipenses 4. 5 -6).

Motivos de Oração
Coral Canuto Régis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

CONHECENDO A VONTADE DE DEUS NA 
PALAVRA.

Leitura Bíblica: Apocalipse 3. 5 
             Presb. Roberto Marinho
Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti

V – DEDICAÇÃO 

AO CRISTO RESSURRETO.

Cântico: “Cristo Vem me Buscar”.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio

“Vivamos hoje como se Cristo Voltasse 
Amanhã!”
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Prelúdio: "Santo Deus".

I – ADORAÇÃO

 “…Entoando e louvando de coração ao 
Senhor com hinos e cânticos espirituais.” 

(Efésios 5. 19)

Chamada à Adoração
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do 

Senhor; louvai-o, servos o Senhor.”                
(Sl 135.1)

Congregação: “Vós que assistis na Casa do 
Senhor, nos átrios da casa do nosso 
Deus.” (Sl 135. 2)

Todos: “Louvai ao Senhor, porque o Senhor 
é bom; cantai louvores ao seu nome, 
porque é agradável.” (Sl 135. 3)

Cântico: “A Ele a Glória”.

Cântico: “Digno É o Senhor”.

Oração de Adoração

II – CONSAGRAÇÃO 

 “Dando sempre graças por tudo ao 
nosso Deus e Pai…” (Efésios 5. 20)

Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor 
por todos os seus benefícios para 
comigo? Oferecer-te-ei sacrifícios de 
ações de graças e invocarei o nome do 
Senhor. Cumprirei os meus votos ao 
Senhor, na presença de todo o seu povo.” 
(Sl 116. 12, 17 e 18).

Marcha da Gratidão: Consagração da vida 
e bens ao Senhor.

Cântico: “Confiarei”.

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO

 “…Sede pacientes na tribulação; na 
oração, perseverantes.” (Romanos 12.12)

Leitura Uníssona: “Ora, a fé é a certeza de 
coisas que se esperam, a convicção de 
fatos que se não veem. De fato, sem fé é 
impossível agradar a Deus, porquanto é 
necessário que aquele que se aproxima 
de Deus creia que ele existe e que se torna 
galardoador dos que o buscam.” 
(Hebreus11. 1 e 6)

Motivos de Oração

Cântico: “Descansarei”.

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO 

  “…Instruí-vos e aconselhai-vos 
mutuamente em toda a sabedoria...” 

(Colossenses 3.16)

Leitura Bíblica: João 2. 1 - 11
             Presb. Ruy Coelho
Mensagem: Sem. Jérson Neto

V – DESPEDIDA

 “…Sede fervorosos de espírito servindo 
ao Senhor…” (Romanos 12.11)

Cântico: “Bondade de Deus”.

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: "A Bênção".

#liturgiaCulto Vespertino  19horas
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#aniversariantes da semana

Hoje: Alexandre Themístocles de Vasconcelos, Cláudia de Paulo Pereira, 
Cristóvão Joaquim da Silva, Edison Vieira Pinheiro, Marilsa Franco Marinho 
Guerrese.

Seg 30: Claúdio Henrique Gomes de Castro Ávila.
Ter 31: Presb. Jorge Lima de Apocalypses, Maria do Carmo Damiani Barbosa.
Qua 01: Naomi Nakano Samel Oliveira, Osmar Rodrigues Evangelista.
Qui 02: Presb. Guanair Pinheiro de Souza, Reinaldo Luz Cêia de Souza, Rodrigo de 

Souza Póvoa.
Sex 03: Gabriel Pantoja da Silva, Viviane Pessanha Castro.
Sáb 04: Eduardo Lopes da Costa, Pedro Xinde Pereira Antonio, Victória Calini 

Melo de Oliveira.

#de nascimento

Hoje: Presb. Herval Nunes de Abreu Sobrinho e Sônia Maria Luciano da Cunha 
Abreu.

Seg 30: Edilson Nunes Viana e Valdina Bonina Viana, Raquel Domingues 
Gamallo e Sérvio Velloso dos Santos.

Ter 31: Maria Olga Dias Marta dos Santos e Rosalvo Matias dos Santos.
Qua 01: Adelino Ferreira e Sônia Maria Cruz Ferreira.
Qui 02: Edson Rodrigues de Oliveira e Keila Freitas de Figueiredo Oliveira.
Sex 03: Hélio dos Santos Dutra e Aída de Souza Dutra, Sérgio Pereira Macedo e 

Ana Lúcia Campos Lima Pereira Macedo.
Sáb 04: Luiz Fernando Oliveira da Fonseca e Silva e Sandra de Cássia Gama dos 

Santos.

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

#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, Lucy Sathler, João Cordeiro, Zilá 
Cordeiro, Elias Saud, César Mello, Eleny 
Silva, Marília Costa, Elio Sardinha,  Artur 
Martins da Costa, Gerci Maria da Silva, 
Suzy Aguiar, Alice Lugarinho, Evando 
Radicetti, Sérgio de Oliveira, Juliana 
Barcelos, Josué Martins, Ângela 
Gouveia, Marlene Mandarino, Rute 
Morais Pereira,  Euclides Vendrami, Sr. 
Jardel (pai do Rev. Renato), Yasmin 
(sobrinha-neta de Mônica Faria), Lêda e  
Francisco Franco, Presb. Guilherme 
Sayão, Diác. Paulo Freitas.

S e g  3 0 :   2  R e i s  1 : 9 - 1 5  - 

Revestindo-se de coragem;

Ter 31: Romanos 12:9-21 - Um 

futuro com perdão; 

Qua 01: Mateus 5:1-12 -  A 

felicidade segundo Jesus;

Qui 02: João 15:1-12 - Podada para 

frutificar; 

Sex 03: Habacuque 1:12–2:4 - 

Esperando por uma bênção;

Sáb 04: Deuteronômio 11:18-20 - 

Investimentos da fé;

Dom 05: I sa í as  41 :10-13  - 

Mantenha-se firme.

Escala de Pregação
9horas:  Rev. Isaías Cavalcanti
19h:  Sem. Jérson Neto                                                                                                                                                                                                   

Escala de Púlpito de Presbíteros:
05/02: 10h30min: Presb. Sérgio Santos;
            19h: Presb. Adibe Vieira;
12/02:  10h30min: Presb. Altair Bazeth;
             19h: Presb. André Lima;
19/02: 10h30min: Presb. Assuero Silva;
            19h: Presb. Carlos Roberto;
26/02: 10h30min:  Presb. Dário Porto;
            19h: Presb. Denilson Sevilha;

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 29/01/2023: João Henrique*, Pedro 

Henrique*, Carlos Trovão, João Márcio, Jorge 
Gorne, Leonardo Sayão, Luiz Cláudio, Miguel 
Camboim, Walter  Cascardo.

Próximo Domingo 05/02/2023: Roberto 
Azeredo*, Victor Mota*, Antonio Renato, 
Bruno Jorge, Jorge Camacho, José Vinicius, 
Luiz Henrique, Miguel Cândido, Ricardo 
Dowsley.

*(Chefes de equipe)

Escala do Som:
Domingo: 29/01/2023: Ricardo Dowsley, 

Jérson Neto.
Próximo Domingo: 05/02/2023: Newton 

Alvarez, Tiago Trindade.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Em dias corridos esquecemos o que é ter fé
"Mas buscai primeiro o Reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas 

coisas vos serão acrescentadas." Mateus 6:33
 Jesus ensina que o Reino de Deus deve ser a principal 
prioridade. Muitas pessoas deixam a vontade de Deus de lado e colocam em 
primeiro lugar outras coisas como o trabalho, os estudos, a comida, o 
dinheiro, a empresa …mas a primazia deve ser a busca pelo Reino de Deus e 
para que esse Reino se manifeste na vida de outras pessoas.
 Jesus disse essas palavras num contexto onde Ele fala da 
ansiosa solicitude pela vida. Então, Ele ensina a seus seguidores que não faz 
sentido andarem ansiosos e preocupados quando se reconhece a soberania 
e a providência divina.
 Quando falamos em buscar o Reino de Deus e a sua justiça, 
devemos considerar dois pontos importantes. Em primeiro lugar, devemos 
entender que o Reino e sua justiça são dons que nos são concedidos pela 
graça de Deus. Jesus diz: “Buscai, em primeiro lugar, o seu Reino e a sua 
justiça”. Esse reino e essa justiça não são intrinsecamente nossos, frutos de 
nossas próprias virtudes; mas são de Deus, pertencem a Ele e é Ele quem nos 
concede graciosamente esses dons.
 Buscar primeiro o Reino de Deus implica literalmente em dar-lhe 
a prioridade que lhe é devida. Enquanto os ímpios andam preocupados 
buscando desesperadamente coisas temporais, os seguidores de Cristo são 
convidados a buscar, antes de tudo, o Reino de Deus e a sua justiça. Como 
diz o apóstolo Paulo, nosso foco não deve estar nas coisas visíveis e 
temporais, mas nas invisíveis e eternas (2 Coríntios 4:18).
 A minha oração é que hoje consigamos nos desvincular de toda 
preocupação demasiada com as coisas da vida cotidiana, pois esta, é reflexo 
de uma pequena fé. Que possamos ter confiança plena na bondade do Pai 
celeste que conhece todas as necessidades de seus filhos. Quando 
buscamos primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, entendemos 
verdadeiramente quem cuida de nós.

Yasmin Pulleiro

NOSSA UMP DE VERÃO ESTÁ CHEGANDO AO FIM! Tivemos momentos 
de comunhão e aprendizado da Palavra de Deus durante o mês de janeiro e 
glorificamos a Ele por isso!  Vem muita coisa boa por aí aqui na nossa UMP-
RIO!

O CULTO JOVEM ESTÁ DE VOLTA! O nosso primeiro Culto Jovem do ano já 
tem data marcada! Retornaremos nesta sexta-feira, às 20h, e o nosso preletor 
confirmado será ninguém mais ninguém menos do que o nosso amadíssimo 
mentor espiritual, Rev. Daniel Jardim! Você é mais que bem-vindo!

JÁ SE INSCREVEU NO NOSSO ACAMPAMENTO? Nosso Acampa será 
realizado no feriado de Carnaval, entre os dias 17/02 e 22/02, no Acampamento 
Vale de Bênçãos, Bananal/SP! O investimento é de R$ 500,00 se você for de 
ônibus ou R$ 460,00 se for de transporte próprio! Inscrições todos os domingos 
após os cultos matutino e vespertino! Lembrando que o Acampamento de Verão é 
aberto para todas as idades! Chame todo mundo e partiu Bananal!

#ump
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