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Editorial e notícias

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
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 (On-line)

#editorial
“A Poesia da Cruz…”
Na Cruz do Calvário, Cristo escreveu com
sangue, a mais linda história de amor! Escreveu
no tempo para a eternidade. Um amor sem limites
levado às últimas consequências!
O amor de Deus, em Cristo, por nós, foi intenso
e superou qualquer tipo de amor humano. No
silêncio agonizante do Calvário, Cristo nos amou
e demonstrou este amor com atos inimagináveis!
Há um cântico espiritual que afirma:
“Foi no Calvário,
Que Ele sem falar,
Mostrou ao mundo inteiro
O que é amar!”
1 – Por amor, assumiu a nossa morte.
Ele assumiu a cruz que era nossa,
experimentou a morte que era nossa. Ele viveu a
tragédia da morte que não era sua. A Palavra
declara:
“Porque o salário do pecado é a morte…”
O meu pecado o levou à morte. Ele morreu a
minha morte. Isso é amor indescritível!
2 – Por amor, assumiu a nossa condenação.
Nós estávamos condenados por causa
do pecado de Adão e por causa dos nossos
próprios pecados. Ele recebeu a condenação em
nosso lugar e nos absolveu por sua graça. Ele nos
libertou, nos deu alforria espiritual.” Isso é amor
imutável!
3 – Por amor, assumiu os nossos pecados.
Ele se fez pecado por nós.
Ele assumiu os nossos pecados e se
deu como oferta por eles. Pagou as nossas
dívidas, satisfez à justiça divina e nos reconciliou
com o Pai. Os nossos pecados fizeram-no
receber a ira do Pai no Calvário. Mas Ele não
desistiu, nos amou até o fim! Isso é amor
sublime!

4 – Por amor, assumiu a nossa maldição.
O Apóstolo Paulo afirma: “Maldito todo
aquele que for pendurado no madeiro...”
Ele se fez maldito por nós! Na cruz Ele
anulou a nossa maldição e nos tornou benditos
nele. Sua Graça nos tornou filhos de Deus. Isso é
amor irrefutável!
5 – Por amor, nos redimiu.
Éramos escravos da lei e do pecado.
Ele comprou a nossa liberdade e nos transportou
do reino das trevas para o Reino do seu Amor.
O seu amor é imensurável. Ele nos
amou quando éramos nada, inimigos de Deus.
Ele nos amou antes de o amarmos. No Calvário,
nos redimiu, expiou os nossos pecados, nos
salvou e nos deu vida eterna! Isso é amor
compassivo!
6 – Por amor, nos justificou.
O justo morreu pelos injustos. Como
homem sem pecado Ele levou sobre si a nossa
transgressão, e como Deus Santo, imputou os
seus méritos de “justiça”. Estávamos
condenados, mas pela justiça de Cristo fomos
declarados justos diante de Deus. Isso é amor
sacrificial!
7 – Por amor, nos glorificou.
O seu amor nos alcançou no tempo, em
sua ressurreição fomos selados com vida e
eternidade! Nele, a morte morreu, o tempo foi
substituído pelo “para sempre”, e a inglória da
terra foi trocada pela glória celeste. Por causa da
sua ressurreição, nós ressuscitaremos; por causa
da sua glorificação, nós seremos glorificados e
estaremos para sempre com o Senhor! Isso é
amor eterno!

Rev. Isaías Cavalcanti
Pastor Auxiliar

#notícias gerais
Reunião do Conselho - Convocação
Fica convocado o Conselho da
Igreja, para reunir-se na próxima quartafeira, dia 08, às 18h, pelo aplicativo Zoom.
Assuntos importantes, para a
administração e crescimento da Igreja,
fazem parte da agenda. Pastores e
presbíteros estão convocados. Ore por seus
líderes espirituais e pela reunião. Toda
decisão, da qual Deus faz parte, é útil e
abençoadora à Igreja.
Rev. Renato Porpino
Visitante, Seja muito Bem-vindo!
É uma alegria recebê-lo(a) em
nosso meio. A Igreja Mãe do
Presbiterianismo Brasileiro acolhe a todos
com muito carinho e amor fraternal.
Lembre-se: esta, também, é a sua Igreja.
Assim sendo, adoremos, juntos, em grande
comunhão espiritual!
Projeto Maná!
Todos os dias temos devocionais
de 5 minutos pela Equipe Ministerial com a
temática do Pão Diário. Lançados
diariamente nas redes sociais da Catedral.
O desejo da Equipe Ministerial e do
Ministério de Missões é que a Igreja seja
edificada na Palavra e que cada membro
tenha a oportunidade de compartilhar o
amor de Deus com familiares e amigos.
Multiplicando a Palavra através de um click
que você pode dar. Compartilhe! Ministério
de Missões: evangelizando com você!
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ECOS da Catedral
O Ministério do Ecos permanece
com suas atividades semanais ativa,
buscando a comunhão e a edificação da
Igreja por meio das reuniões virtuais e
presenciais nos lares.
Você precisa visitar uma de
nossas reuniões. Não caminhe só. Integrese à Igreja por intermédio de um grupo dos
Ecos.
Entre em contato conosco, sua
presença muito nos alegra.
Cel. 21-981939584
ecos@catedralrio.org.br

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…”
Projeto de Instrução Musical - PIM
Se você enviou sua ficha de
inscrição nas últimas semanas para o email 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.

#sociedades e ministérios
Junta Diaconal

Anote em sua agenda - Dia 18 de julho, às
9h, com Culto ao Senhor, inauguração da nova
sede do Seminário Presbiteriano.
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Reunião Ordinária – 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!
Reuniões Departamentais - Queridas
sócias, fiquem atentas para as datas das
reuniões dos seus departamentos que estão
voltando a serem presenciais.

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE”. (Filipenses 4:13)
“Reconectando.” (Filipenses 3: 13 e 14)
Dia dos Namorados – Você já comprou o seu
convite para levar seu cônjuge para este
momentinho a dois? Se ainda não, corra, pois,
as vagas são limitadas! Será na próxima quinta,
dia 09/06, a partir de 19h. Teremos um
saboroso rodízio de pizzas e buffet liberado no
restaurante Conde Gourmet, na Tijuca.
Procure o casal procurador Patrícia e Marcelo e
garanta sua vaga! Valor por casal R$ 140,00.
Estamos negociando também um
estacionamento próximo com um preço único,
para garantir a comodidade daqueles que irão
de carro. Fique atento às nossas linhas de
transmissão para maiores informações!
Conferência Abrigo – Foram três dias em que
fomos grandemente edificados. Agradecemos
a todos que puderam contribuir, em amor, na
realização deste evento!
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#sociedades e ministérios
Encontro com Jesus - Nossa próxima
reunião será no dia 14/06, às 20h, no Salão
Álvaro Reis. Você não pode faltar!
EBD - Classe da Família - Começa no
próximo domingo dia 05/06, às 9h na sala
Myrian Dufrayer.
Aniversário de Bodas - Que essa data seja
uma inspiração para que vocês se fortaleçam
cada vez mais. Que o Senhor os mantenham
unidos por muitos e bons anos, e os abençoe
com muita felicidade, amor, harmonia e paz!
Feliz aniversário de casamento!
UPH - União Presbiteriana de Homens

Reunião de Oração - Convidamos a todos
para estarem virtualmente no chat de vídeo do
nosso grupo no Telegram, hoje, às 17h30min,
para orarmos uns pelos outros. Segue o link
para acessar o chat de vídeo:
https://t.me/uphrio grupo?videochat
Aniversário de Organização da UPH Rio Junho é um mês festivo para a nossa UPH,
celebramos mais um ano de organização da
nossa sociedade. Lembre-se, dia 14 de junho!
Congresso Nacional 2022 - Ainda existe
vaga podendo parcelar o valor! Este evento
acontece de quatro em quatro anos para tratar
de assuntos que envolvem a UPH. Teremos
eleição da nova diretoria da Confederação
Nacional e diversos outros assuntos. Será em
Guarapari-ES nos dias 22 a 25 de setembro.
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Incentivamos os nossos sócios a participar
deste evento; há possibilidade de levar a família
toda! Para mais informações, acesse o site:
https://www.uph.org.br/congresso-2022/
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais: encurtador.com.br/bqzHJ
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional Hoje! Às 17h30min teremos a
palavra do nosso Pb. Raul Vargas. Convide
amigos e venha ouvir a Palavra de Deus!
Acampamento de Inverno - Está
chegando… Em breve maiores informações.
Fique ligado nas redes sociais da UPA Rio.
Capacitação para Adolescentes - Neste mês
iniciaremos pequenos treinamentos em áreas
da Igreja como som, vídeo, multimídia,
ministério infantil e muito mais. Se envolva!
Servir a Deus é bom demais!
Atendimento a adolescentes da nossa
Igreja - Tia Leninha está à disposição para
atender aos adolescentes individualmente em
horário marcado. Momento de
acompanhamento espiritual. É só entrar em
contato com ela.

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

III – EDIFICAÇÃO

Prelúdio
I – ADORAÇÃO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Ele nos libertou do império das
trevas e nos transportou para o reino do
Filho do seu amor, no qual temos a
redenção, a remissão dos pecados. Este é
a imagem do Deus invisível, o primogênito
de toda a criação.” (Cl 1. 13-15)
Congregação: “Pois, nele, foram criadas
todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, quer principados, quer
potestades. Tudo foi criado por meio dele
e para ele.” (Cl 1.16).

Leitura Bíblica: Gálatas 5. 16-26
Presb. Renan Jardim
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema: “Livres, Resgatados para
Viver em Cristo”.
V – CONTRIÇÃO

Todos:“Ao Deus único e sábio seja dada
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16.27).

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)

52 HNC – “Glória e Coroação”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

II – CONSAGRAÇÃO
Leitura Uníssona: “Porque este
Melquisedeque, 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).
Marcha da Fidelidade: Consagração
da vida e bens ao Senhor
49 HNC – "Sempre Vencendo"
Cântico: "Oferta de Amor"
Oração de Consagração
Pastorais

V – COMUNHÃO
Ceia do Senhor:
Ministração do pão
146 HNC – "Segurança do Crente"
Cântico: Não vou ficar sozinho
Ministração do Vinho
222 HNC – "Mais perto da Cruz"
Cântico: Cristo levou sobre Si
V – DEDICAÇÃO
Cântico: "Te Agradeço"
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio
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#liturgia Culto Vespertino 19h
Prelúdio: Agnus Dei
I – “CELEBRAI COM JÚBILO AO
SENHOR…” (SL 100.1a)

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

Chamada à Adoração:
Dirigente: “Rendei graças ao Senhor, porque
ele é bom, porque a sua misericórdia dura
para sempre.” (Sl 136.1)

Leitura Uníssona: “Eu é que sei que
pensamentos tenho a vosso respeito, diz
o Senhor; pensamentos de paz e não de
mal, para vos dar o fim que desejais.
Então, me invocareis, passareis a orar a
mim, e eu vos ouvirei.” (Jr 29.11-12)

Congregação: “Rendei graças ao Deus dos
deuses, porque a sua misericórdia dura
para sempre.” (Sl 136.2)

Motivos de Oração
Cântico: "O Espírito de Deus está aqui"

Todos: “Rendei graças ao Senhor dos
senhores, porque a sua misericórdia dura
para sempre;” (Sl 136.3)
Cântico: "Te amo, Jesus" / "Alfa e Ômega"
Oração de Adoração

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

II – “ENTRAI POR SUAS PORTAS COM
AÇÕES DE GRAÇAS…” (SL 100.4a)

Leitura Bíblica: Josué 10. 1-43
Presb. Roberto Marinho

Leitura Uníssona: “Honra ao Senhor com
os teus bens e com as primícias de toda a
tua renda; e se encherão fartamente os
teus celeiros, e transbordarão de vinho os
teus lagares.” (Pv 3.9-10)

Mensagem: Rev. André Albuquerque
Tema:“Coragem para recomeçar”

Cântico: "Adoração sem limites"
Consagração da Vida e dos bens ao
Senhor
Oração de Consagração

Cântico: "Eu vou construir"
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

V – SIRVA AO SENHOR COM ALEGRIA.
(Sl 100.2a)

Poslúdio: "Pra onde iremos?"
Pastorais
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#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Ariel Gomes de Lima, Hilda Silva Nogueira, Rebeca Martins de Vargas de
Miranda, Victoria Lima Pessanha, Presb. William Martins Castelano;
Seg 06: Cláudia Cristina Silva Alves, Gabriel Trigueiro Pereira Marques,
Washington Luiz Pereira da Silva;
Ter 07: Livia da Silva Otero Conti, Vanessa Corbage Engelberg;
Qua 08: Marcelo Luís Mendes Soares da Silva, Tânia Mara Duarte Cabral de
Souza, Thiago Henrique de Souza Andrade, Vera Regina Borges de Azeredo;
Qui 09: Alice Creazola Rabelo, Ana Teresa Cordeiro Ramos, Manuela Morais
Abdo, Nazira Aráujo França, Newton Rebouças Galvão, Tânia Maria Batista;
Sex 10: Douglas Cândido Lemos, Rômulo Dias de Aquino;
Sáb 11: Bruno Freitas Santos, Elenir Avillez Do Amaral.

#de casamento
Hoje: Simone Lúcia Mesquita de Souza Leão e Vinicius Evangelista de Souza Leão;
Seg 06: Ana Cristina Bruno Franzoi e Marcos Franzoi;
Ter 07: Felippe Benevenuto Emmer de Albuquerque e Renata Célia Oliveira Emmer
de Albuquerque;
Qua 08: Diác. Tiago de Melo Trindade e Carolina Seixas Moreira Trindade,
Josué Araujo Dutra Louviz de Azevedo e Brenda de Araujo;
Qui 09: Presb. Aguinaldo Luiz de Castro e Marinete Alves Pereira de Castro,
Claude Antoine da Silva Amaral e Vanessa Soares Francisco;
Sex 10: Rafael Brandão de Carvalho e Monique Nascimento dos Santos Carvalho;
Sáb 11: Maria da Guia Silva Lima e Walber de Andrade Lima, Márcio dos
Santos Ebendinger e Santana Ebendinger, Presb. Iaco Lobo de Souza e
Valquíria Helena da Silva Lobo de Souza.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos
alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)
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#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)

Seg 06:
Lucas 19.1-10 - Nas bordas da
multidão
Ter 07:
Lucas 10.30-37 - Precisando de
resgate
Qua 08:
2 Coríntios 9.6-11 - Dê tudo o que
você tem
Qui 09:
Marcos 11.15-18 - Adoração pura
Sex 10
1 Pedro 3:13-18 - Coisas de Deus
Sáb 11: Isaías 48. 5-11-17 Perspectivas do alto
Dom 05: Exodo 17:8-13 - Juntos,
vencemos

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, Artur
Martins da Costa, Ezequiel Vieira de
Sá, César Augusto Guidi de Barros,
Evando Radicetti, Geovanna Rojas,
Samuel Bastos Ebendiger.
Outros Motivos: Pela saúde no mundo,
pela Ucrânia e pela Igreja Protestante
na Ucrânia.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino
19horas: Rev. André Albuquerque
Escala de Púlpito de Presbíteros:
05/06: 10h30min: Presb. Renan Jardim
19h: Presb. Roberto Marinho
12/06: 10h30min: Presb. Ruy Coelho
19h: Presb. Sérgio Santos
19/06: 10h30min: Presb. Adibe Vieira (Disp.)
19h: Presb. Altair Bazeth
26/06: 10h30min: André Lima
19h: Presb. Assuero Silva
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Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 05/06/2022: Ricardo Dowsley,
Leonardo Trindade, Sérgio Branco, Pedro
Lobo, Paulo Bruno, Jorge Camacho, Charles
Mattos, Rodrigo Nobre, Jérson Ferreira
Neto.
Próximo Domingo 12/06/2022: Mário Sérgio,
Jorge Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia,
Jonas Souza, Antônio Renato, Lilian Canto
(Aux. Diac.), Marcelo Freitas, Tiago Trindade.
Escala do Som:
Domingo: 05/06/2022: Leonardo Sayão, Luiz
Henrique.
Próximo Domingo: 12/06/2022: Victor Mota,
Filipe Agum.

#ump

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Maria Luisa Miranda

1ª Secretária:
Gabrielle Pereira

2ª Secretária:
Ana Luiza Mattos

Procurador:
Matheus Nogueira

Conselheiro
Presb. Assuero Silva

Mentor Espiritual
Rev. Daniel Jardim

A igreja do espetáculo
Dentre as características da pós-modernidade, algumas das
principais são a globalização econômica e a ascensão do consumo ao patamar de
uma das principais formas de expressão pessoal. Essa ideia de ser um constante
consumidor, eternos bebês pássaros que aguardam de bocas abertas as
refeições trazidas pela mãe ao seu ninho, embrenhou-se rapidamente na
sociedade contemporânea.
“Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa fé?”; e a resposta é:
infelizmente, muito. Não demorou muito para que alguns mal intencionados
percebessem que a igreja poderia ser disponibilizada para a sociedade como
uma experiência de consumo. Pensando nisso, o conceito de igreja passou a ser
pensado tendo em vista o agrado do seu público-alvo naquele tempo/espaço, de
acordo com as demandas de uma cultura determinada.
Foram concebidos locais com ambientes atrativos, que se
assemelhavam a casas noturnas, com louvores emocionais e sugestivos, além
de preletores superstars, com estéticas instagramáveis, ostentando seus itens
de luxo. Além disso, essas igrejas se utilizam de estratégias de expansão focadas
em números de convertidos, recordes de batizados, cultos lotados, além de
implantação de “filiais” nacional e internacionalmente.
Longe de nós defender que não podemos nos inspirar em alguns
aspectos dessas igrejas para implementar em nossas reuniões. Como bem diz o
Reverendo Tim Keller no seu livro “Igreja Centrada”, atualmente enfrentamos, na
verdade, dois problemas que se inter-relacionam: o primeiro é o do excesso de
contextualização (que já expomos), quando a igreja local se torna demasiado
assemelhada com o a cultura de seu tempo, o que acaba esvaziando seu poder de
transformar o que precisa ser transformado naquela sociedade. O segundo
problema, por sua vez, é a falta de contextualização, que consiste em uma igreja
excessivamente apegada às suas tradições, o que a torna incapaz de dialogar
com o meio social do seu tempo.
Em ambos os casos, há o afastamento do que a Bíblia nos ensina
sobre o que é ser igreja: corpo de Cristo (Efésios 1:22). Igreja não é produto de
consumo; não estamos aqui para termos nossos egos agradados – mas sim
transformados. Sua igreja não precisa – e não deve – ser uma "megachurch";
nossos pastores não devem ser celebridades que alimentam milhares de
seguidores, mas que pouco têm tempo para ouvir suas ovelhas.
Na igreja em que reina o Senhor o crente não é cliente - e não tem
sempre razão; se a igreja contemporânea quiser ser a igreja do espetáculo, que
seja com um número único e eterno: o brilho da glória de Deus que aponta para o
alto – e não um show de horrores com holofotes que evidenciam homens
consumidos pelos seus egos inflados. Maria Luisa Miranda
NOSSO ACAMPA DE INVERNO ESTÁ CHEGANDO! ! 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 5 do nosso
módulo "Fé e Política se misturam? Impactos da Cosmovisão Reformada na
Política"! Ás 17h na sala da UPH! Só Vem!
AMANHÃ É DIA DE ECOS CONEXÃO! Esperamos você, às 19h, na casa da Gabi
Santi no Catete!
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!
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