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Acredite no processo
Crescimento e amadurecimento
pressupõem processos. Vivemos em um sistema que
nos impulsiona à velocidade. Tudo à nossa volta toma
contornos de urgência. Os dias parecem passar
aceleradamente diante dos nossos olhos. Aparelhos
são fabricados para durarem pouco, gerando a
necessidade de constantes trocas. Empregos não
duram mais uma vida inteira, o normal hoje em dia é
trocar muitas vezes de ambiente de trabalho.
Paciência e resiliência estão cada vez mais raras.
Tudo é para ontem, até a construção de
relacionamentos. Nós estamos sendo doutrinados à
rapidez, mas Deus se interessa mais por intensidade
do que por velocidade. Na relação com o Senhor,
muitos também pensam em soluções imediatas e
querem um sermão que os leve instantaneamente a
um relacionamento mais íntimo com Senhor e a
resoluções de todas as suas demandas. Entretanto a
maturidade cristã não chega só com uma experiência,
por mais poderosa que ela tenha sido. Tornar-se
amigo de Deus é um ato de Cristo, conquistado na
cruz, mas ser um cristão melhor é um processo de
jornada, construído com base nas Escrituras e na
oração, no decorrer de uma vida no Espírito. A
pergunta, diante dessas afirmações, é por que isso
leva tempo?
O Senhor sabe que aprendemos
lentamente. Nos processos pedagógicos, essa
realidade é bastante evidente, pois é comum que uma
lição seja explicada várias vezes até o seu real
aprendizado. Somos assim. Aprendemos devagar.
Assim acontece também o amadurecimento cristão.
Temos dificuldades em aprender novos padrões, por
isso Deus, por meio do sábio, em Provérbios 3. 1,
afirma: “Filho meu, não te esqueças dos meus
ensinos, e o teu coração guarde os meus
mandamentos”. Precisamos continuar não só
ouvindo os ensinos do Senhor, mas também
internalizando, praticando e abraçando a nova
proposta de vida em Cristo.
Além da lentidão para internalizar o novo,
há outra razão pela qual Deus nos convida a uma
jornada: há muito o que desaprender. Muitas pessoas
procuram conselheiros bíblicos, porque, ao longo da
vida, desenvolveram más características; carregam
dores opressivas e apresentam demandas fruto de
pecados, construídas ao longo de uma vida. Essas

#editorial
pessoas esperam uma solução rápida para um
problema que foi crescendo. Muitas das nossas
queixas não surgiram da noite para o dia, então não
cabe a nós esperar que desapareçam imediatamente.
É necessário desaprender também! Há que se pedir ao
Senhor que, por meio do seu Espírito, nos leve a um
trabalho duro de eliminação e de substituição de
hábitos. A Bíblia chama isso despir-se do velho
homem. Em Colossenses 3.7-10, o Senhor nos diz:
“Antigamente a vida de vocês era dominada por esses
desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas
agora livrem-se de tudo isto: da raiva, da paixão e dos
sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês
nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não
mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de
lado a natureza velha com os seus costumes e se
vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a
nova pessoa que Deus, o seu criador, está sempre
renovando para que ela se torne parecida com ele, a
fim de fazer com que vocês o conheçam
completamente”. De acordo com a Bíblia, há muito o
que desaprender, precisamos abandonar velhos
costumes, deixar antigos padrões e ultrapassadas
práticas que marcaram o nosso passado.
Logo, se aprendemos lentamente e se há
ainda o que desaprender, devemos seguir firmes no
propósito de nos entregar ao Senhor em todas as
áreas. Sejamos perseverantes em vivermos para
Deus. Nesse sentido, uma das frustrações que podem
tocar o nosso coração é o fato de que o ritmo de Deus
raramente é igual ao nosso. O nosso é quase sempre
apressado, o de Deus não necessariamente. Talvez
nós nos sintamos um tanto frustrados com o nosso
progresso aparentemente lento, mas não nos
esqueçamos de que Deus é quem tem conduzido o
nosso amadurecimento. Em II Pe 3. 8, a Palavra nos
orienta: “Há, todavia, uma coisa, amados, que não
deveis esquecer: que, para o Senhor, um dia é como
mil anos, e mil anos, como um dia”. Deus levou
oitenta anos tratando Moisés, desse tempo, quarenta
anos foram no deserto. Após esse preparo, o Senhor
falava com ele face a face, como quem fala com um
amigo. Valeu a pena! Quando Deus quer fazer um
cogumelo, Ele o faz da noite para o dia; mas quando
quer fazer um carvalho gigante, leva cem anos. Tenha
paciência, não desanime, siga firme em seu
relacionamento com o Senhor e acredite no processo.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

#notícias gerais
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!
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.

Recepção de novos membros
É com grande alegria que nesta
manhã, por ocasião do Culto Matinal,
recebemos como membro menor, a
pequena Maria Júlia dias de Oliveira, por
meio do Batismo Infantil.
Nesta ocasião, recebemos
também o irmão Felipe Silveira Loureiro
Santos Nascimento, por meio da Profissão
de Fé.
Rogamos a Deus que a Igreja
Presbiteriana do Rio, seja uma bênção na
vida destes amados irmãos.

Projeto Maná!
Todos os dias temos devocionais
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!

#sociedades e ministérios
Junta Diaconal

Reunião Ordinária – Na última segunda-feira
dia 06/06/2022, a Junta Diaconal se reuniu de
forma Presencial na Sala do Conselho. Foram
momentos edificantes com a reflexão
conduzida pelo Pb. Olympio, que nos trouxe
uma palavra abençoadora ao nosso coração,
nos lembrando da motivação de estarmos
“SEMPRE NA BÊNÇÃO”.

Reuniões Departamentais:
Ana e Lidia - Reunião dia 15 de junho às
14h30min.
Ebenézer e Maria Reis - Reunião em conjunto
dia 15 de junho às 14h30min na Igreja
Ester - reunião dia 18 de junho, às 15h na Igreja.
Ruth Pinho - reunião dia 18 de junho, às 15h
na Igreja.
Dorcas - Reunião dia 19 de junho, às 17h30min.
Anote em sua agenda - Dia 18 de junho,
sábado, às 9 horas, com Culto ao Senhor,
inauguração da nova sede do Seminário
Presbiteriano.
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

Reunião de Oração - Será dia 20/06,
presencialmente às 19h na Igreja. Separe este
tempo e venha orar conosco.
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 Orações Semanais - Todas às
segundas-feiras, às 8h. Realização: Sinodal
Rio. Todas às terças-feiras às 9h. Realização:
SAF Rio. Comece a semana com oração.

“TUDO POSSO NAQUELE QUE ME
FORTALECE” (Filipenses 4:13)
“Reconectando” (Filipenses 3: 13 e 14)
Encontro com Jesus - Na próxima terça, dia
14/06, às 20 horas, no Salão Álvaro Reis, temos
um encontro marcado. Quem trará a palavra será a
nossa querida Merinha. Você não pode faltar!
EBD – Classe da Família - Agora temos mais
um encontro dominical. Desde o último
domingo, iniciamos o curso “DE BEM COM A
VIDA”, às 9h na sala Myrian Dufrayer.
Abordaremos assuntos relacionados à família.
Contamos com a sua participação!
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#sociedades e ministérios
Aniversário de Bodas - Parabéns aos casais
por mais um ano de aniversário! Que a
felicidade a dois seja sempre presente em suas
vidas! Que o próprio Senhor seja o vínculo
desta união!
UPH - União Presbiteriana de Homens
Nesta terça-feira, 14/06, a nossa União
Presbiteriana de Homens completará 62 anos
de organização! Parabéns a todos os sócios da
UPH-Rio! Que o Senhor abençoe cada vez mais
o ministério de homens da igreja!
Reunião Devocional - Próximo domingo é dia
de participar presencialmente na sala da UPH
(Sala Pb. Miguel dos Santos)! Após este
momento teremos uma confraternização pelo
aniversário da UPH-Rio!
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais: encurtador.com.br/uUYZ6
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Devocional Hoje! As 17h30min teremos a
Palavra abençoada com a Miss. Leninha Maia.
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
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Igreja - Tia Leninha está à disposição de
atender aos adolescentes individualmente em
horário marcado. Momento de
acompanhamento espiritual. É só entrar em
contato com ela.
DNA Rio Vem Aí! Deixe marcado em sua
agenda! Dia 3 de setembro na Catedral. Será
benção o Dia Nacional do Adolescente. Nosso
pastor Renato Porpino trará a mensagem.
Vamos orar!
Movimento Oásis
Agenda Junho
14/06 – Reunião de Oração | Plataforma Zoom,
às 19h
21/06 – Curso: “Comentando as perguntas e
respostas da Confissão de Fé de
Westminster” | Preletor: Rev. André |
Plataforma Zoom, às 19h
28/06 – Reunião de Oração | Plataforma Zoom,
às 19h
Agenda Julho
03/07 – Bazar de Missões, horário 8h às 18h
05/07 – Reunião de Oração | Plataforma Zoom às
19h
10/07 – Devocional Presencial às 16h
12/07 – Curso: “Comentando as perguntas e
respostas da Confissão de Fé de
Westminster” | Plataforma Zoom às 19 h
26/07 – Reunião de Oração | Plataforma Zoom
às 19h
Abrigo Presbiteriano: Agradecemos a Deus e
aos queridos irmãos que colaboraram com a
“Campanha de doação de leite em pó”, por
ocasião do Aniversário do Abrigo Presbiteriano.
conseguimos ultrapassar a meta estipulada com
a graça do Senhor. Que o Senhor Deus esteja

Culto Matutino 10h30min

#liturgia

III – EDIFICAÇÃO

Prelúdio
I – ADORAÇÃO
Litania de Adoração:
Dirigente: “Cantai ao Senhor um cântico novo,
cantai ao Senhor, todas as terras.” (Sl 96.1)
Congregação: “Cantai ao Senhor, bendizei
o seu nome; proclamai a sua salvação, dia
após dia.” (Sl 96.2).
Todos: “Anunciai entre as nações a sua
glória, entre todos os povos, as suas
maravilhas.” (Sl 96.3).
198 HNC – “Salvação Graciosa”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – GRATIDÃO
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 7.4, 6 e 8).
Marcha da Fidelidade: Consagração da
vida e bens ao Senhor
311 HNC – “Avante, ó crentes” (2ª música)
Oração de Consagração
Pastorais
Recepção de Novos Membros

Leitura Bíblica: Gálatas 6. 1-5
Presb. Ruy Coelho
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema da Série: “Livres, Resgatados para
Viver em Cristo”.
V – CONTRIÇÃO
Leitura Uníssona: “Se, porém, andarmos
na luz, como ele está na luz, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo
pecado. Se confessarmos os nossos
pecados, ele é fiel e justo para nos
perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça.” (1 Jo 1. 7 e 9)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral
IV – COMUNHÃO
Ceia do Senhor:
Ministração do pão
157 HNC – “Segurança em Cristo”
Cântico: "A começar em mim"
Ministração do Vinho
300 HNC – “Igreja Militante”
Cântico: "Foi no Calvário"
V – DEDICAÇÃO
Cântico: "Deus enviou"
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
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#liturgia Culto Vespertino 19h
Prelúdio: "Na Casa"
I – “CELEBRAI COM JÚBILO AO
SENHOR…” (SL 100.1a)
Chamada à Adoração:
Dirigente: “Aleluia! Louvai o nome do
SENHOR; louvai-o, servos do 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: "Vim para Adorar-te" | "Grande é o
Senhor "
Oração de Adoração
II – “ENTRAI POR SUAS PORTAS COM
AÇÕES DE GRAÇAS…” (SL 100.4a)
Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos à
casa do Tesouro, para que haja mantimento
na minha casa; e provai-me nisto, diz o
Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu e não derramar sobre vós
bênção sem medida. Por vossa causa,
repreenderei o devorador, para que não vos
consuma o fruto da terra; a vossa vide no
campo não será estéril, diz o Senhor dos
Exércitos.” (Ml 3. 9-10)
Cântico: "Vem de Ti Senhor"
Consagração da Vida e dos bens ao Senhor
Oração de Consagração
Pastorais
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III – “AMO O SENHOR PORQUE ELE
OUVE A MINHA VOZ E AS MINHAS
SÚPLICAS…” (SL 116. 1a)
Leitura Uníssona: “Entretanto, Deus me
tem ouvido e me tem atendido a voz da
oração. Bendito seja Deus, que não me
rejeita a oração, nem aparta de mim a sua
graça..” (Sl 66. 19 - 20)
Motivos de Oração
Cântico: "Senhor, Preciso de Ti"
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
IV – “DESVENDA OS MEUS OLHOS
PARA QUE EU CONTEMPLE AS
MARAVILHAS DA TUA LEI.” (SL 119.18)
Leitura Bíblica: Josué 11. 1-23
Presb. Sérgio Santos
Mensagem: Rev. Daniel Jardim
Tema da Série:“Coragem para Recomeçar”
V – SIRVA AO SENHOR COM ALEGRIA.
(Sl 100.2a)
108 HNC – “Aflição e Paz”
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: "Rei da Glória"

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Alzira Gomes de Sá, Denise de Novaes Bentes Monteiro, Eliana Maria Mesquita
Barros, Igor Coutinho Machado, Maria Antonia Ribeiro Santos, Rebeca Lima de Aquino,
Presb.Roberto Corrêa;
Seg 13: Felipe Botelho Alves Fusco, Herminia da Luz Baptista, Presb. Paulo Raposo
Correia;
Ter 14: Elizete Maria Ribeiro, Erick de Castro Valverde, Heitor Gripp Mozer Senra, Madel
Vieira de Souza Rosa, Priscila Maria de Barros, Tomás Corsini Madeira Mendes Soares;
Qua 15: Edna Vitoria Castilho da Silva, Luiz Claudio Peixoto de Azevedo, Manuela dos
Santos Guedes, Rogeria de Souza da Silva Dias, Thiago Sathler Braga, Valdinea Antonio
Rodrigues, Walter Anastacio;
Qui 16: Ana Luiza Marques Baptista, Bruna Rangel da Silva Pão Trigo, Gabriela da Silva
Barbosa, Joana Pereira de Vargas, Marcio Silva Oliveira, Melissa Farias Maia, Vania
Ferreira Tavares;
Sex 17: Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro, Andressa Bonifácio de Oliveira Costa
Silva, Darcy de Araujo,Leonardo dos Santos Silva, Luiz Antonio Cardoso, Rosemere de
Figueiredo Martins;
Sáb 18: Alice Maciel Barbosa, Eduardo Pereira Crispim, Katia Leidens Tajra.

#de casamento
Seg 13: Catia Amaral dos Santos Albino e Nelson Isidoro Albino, Neila do Amaral Moreira e
Paulo Marcos Magalhães Lima;
Ter 14: Reinaldo Lima Santiago e Vera Lucia Lima Santiago;
Qui 16: William Márcio Coelho de Souza e Jussara Aparecida Leão e Souza, Matheus Araújo
de Oliveira Guedes e Vitória Carneiro Lara Guedes;
Sex 17: Izabel Machado de Araújo e Elias Ferreira de Araújo;
Sáb 18: Artur Martins da Costa e Alzira Gomes de Sá, Daniel Fábio Sousa da Silva e Débora
dos Santos do Nascimento.

"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 13:
Ezequiel 18:25-32 - Ele me
transformou;
Ter 14:
Gálatas 6:7-10 - Fiéis até a colheita;
Qua15:
1 Timóteo 6:17-19 - Sendo generoso;
Qui 16:
Jeremias 11:9-13 - Ídolos por
precaução;
Sex 17:
Marcos 14:1-9 - Dançando diante do
Senhor;
Sáb 18: 2 Reis 22:1-2-8-13 - Direto
em frente;
Dom 19: Eclesiastes 3:1-14 - Valorize
os momentos.

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. Daniel Jardim
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 12/06/2022: Ricardo Dowsley,
Leonardo Trindade, Sérgio Branco, Pedro
Lobo, Paulo Bruno, Jorge Camacho, Charles
Mattos, Rodrigo Nobre, Jérson Ferreira
Neto.
Próximo Domingo 19/06/2022: Walter
Cascardo, Marcelo Magalhães, João Márcio,
Pedro Henrique, João Henrique, Carlos
Candido, João Paulo, José Vinícius.
Escala do Som:
Domingo: 12/06/2022: Victor Mota, Filipe
Agum.
Próximo Domingo: 19/06/2022: Ricardo
Dowsley, Jerson Neto.

#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 santidade é um privilégio.
Sede santos, porque eu sou santo” (1Pe 1.16)
Esta passagem destacada, na carta do apóstolo Pedro, faz
referência direta àquilo que Moisés apresenta ao povo de Israel durante a
peregrinação até a Terra Prometida. Encontramos essa informação no livro
de Levítico, mais precisamente no capítulo 19, versículo 2. Nele uma
importantíssima questão nos é apresentada: Como um Deus Santo, se
relaciona com seres extremamente imundos ?
A resposta é: Somos apresentados aos símbolos e rituais de
purificação que de certa forma ''limpavam'' o povo, mas que longe de serem
definitivos, visto que esses mesmos sacrifícios eram realizados
repetidamente (Hb 10: 1-4), apontavam para a necessidade de um Redentor,
a saber Cristo Jesus, nosso Senhor (Hb 10:5-7).
Tendo esse pano do fundo, Pedro, comunica os crentes na
''Babilônia'', sobre a necessidade de terem uma vida ilibada, ou seja, assim
como os Israelitas que entrariam na Terra Prometida, esses crentes não
poderiam ter os mesmo padrões morais e comportamentais que os não
crentes, isso claramente é um convite a separação.
Vale lembrar que a palavra "santo", para além de seu sentido
mais famoso, que é a questão da purificação, também possui o sentido de
separação e diferenciação. Hoje, o convite é o mesmo: DEVEMOS ter uma
vida exemplar diante dos não crentes e das autoridades; diante dos nossos
patrões; no âmbito conjugal; nas relações dos crentes; obrigações de ordem
ministerial e afins.
Duas coisas, no entanto, devem ser ressaltadas: somos
capacitados por Deus, por meio do Espírito Santo, que habita em nós, a
vivermos uma vida de santidade (Gl 5. 25); o que nos leva à segunda coisa:
não podemos ter orgulho e nos vangloriarmos em nós mesmos, visto que
Jesus, o Cristo, é quem nos purifica de todo pecado(1Jo 1:7).
Ore e peça a Deus para experimentar cada dia mais uma vida
santa, leia a Palavra e aprenda como evidenciar isso na prática.
Guilherme Candido
HOJE É O ÚLTIMO DIA PARA VOCÊ SE INSCREVER NO NOSSO ACAMPA
DE INVERNO! Nosso retiro vai rolar nesta semana, entre os dias 15 e 19 de
junho! Corra e se inscreva no hall da cantina!
VEM PRA ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! Hoje, às 17h, teremos a Aula 6 do
nosso módulo "Fé e Política se misturam? Impactos da Cosmovisão
Reformada na Política" com o nosso mentor espiritual Rev. Daniel Jardim!
VEM!
SEXTA-FEIRA É DIA DE CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus conosco na
próxima sexta-feira, às 20h!
RESERVE NA SUA AGENDA --> NO DIA 23/06 (QUINTA-FEIRA),
RECEBEREMOS O PROJETO "VIVER É JUNTAR", COM JOÃO MANÔ E
MARCO TELLES! Nós da UMP convidamos toda a nossa Igreja para estar
conosco nesse dia! Será no templo, às 19:30h! Imperdível! Chame todos os
seus amigos! Para ficar ligado em todas as nossas programações, siga-nos
no instagram @umprio!
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