


O coração generoso
 “Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até 
os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, 
qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. (...) Sede misericordiosos, 
como também é misericordioso vosso Pai” (Lucas 6:32-36).
 O amor de Deus se opõe radicalmente ao que o mundo nos apresenta. O 
mundo nos diz que o amor é baseado em sentimentos. Deus nos ensina que o amor é 
serviço. O mundo nos diz que o amor só é válido se for recíproco e merecido. Deus nos 
mostra que o verdadeiro amor é gratuito e não espera nada em troca. E isso nos ensina 
dois princípios básicos a respeito de amor e generosidade.
 Em primeiro lugar, um coração generoso e transformado não escolhe 
como amar. A Bíblia não nos deu carta livre para escolhermos a nossa própria 
definição do que é o amor. Pelo contrário, a Palavra nos ensina expressamente como 
devemos praticá-lo: amando uns aos outros como Ele nos amou. E Ele nos amou de 
forma misericordiosa e generosa. A nossa vida cristã, portanto, não poderia ser 
diferente. 
 Uma vida generosa envolve serviço e ações práticas. E isso não abarca 
apenas doar cestas básicas, embora esse seja um gesto importante,  mas todas as 
nossas ações diárias - como fixar preços justos em nossos negócios, não explorar 
aqueles em situação de vulnerabilidade e cuidar de grupos marginalizados. Essa 
generosidade, contudo, não é motivo para encaixarmos comandos bíblicos em 
ativismos ideológicos, muito menos para parecermos bondosos aos olhos dos 
outros. A generosidade e a misericórdia não são mecanismos de autopromoção, mas 
marcas sinceras e inevitáveis de quem conhece a Graça de Deus. 
 Em segundo lugar, um coração generoso e transformado não faz juízo de 
quem merece a sua misericórdia. Nós não podemos oferecer ajuda apenas a quem 
julgamos merecer ou amar unicamente aqueles com quem temos afinidade. E isso por 
uma razão simples, mas absolutamente maravilhosa: foi exatamente isso que Jesus 
fez já por mim e por você. Jesus não escolheu nos amar porque éramos dignos ou 
merecedores, mas porque a Sua própria essência era o amor. E o preço desse amor 
não foi um simples desconforto financeiro para doar alimentos a famílias 
desamparadas ou ceder seu tempo para organizar ações sociais. O preço foi a sua 
própria vida. 
 Quando entendemos isso, não cuidamos do próximo por mera 
imposição religiosa. Fazemos isso porque temos um Deus que nos amou 
incondicionalmente e nos ofereceu generosidade em abundância quando só 
merecíamos desprezo. Que, no dia de hoje, Deus fale aos nossos corações para que 
possamos praticar o verdadeiro amor, que é gratuito, misericordioso e generoso, 
porque a sua fonte está em Deus, o próprio Amor.

Juliana Maia
 
DEVIDO AO NOSSO ACAMPA, NÃO TEREMOS ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA NO DIA 
DE HOJE! Nossa UMP está em Bananal e retornará no fim desta tarde à nossa igreja. 
Por isso, não teremos aula hoje!
AMANHÃ É DIA DE ECOS CONEXÃO! Esperamos você na casa da Gabi Santi, no 
Catete, às 19h!
RESERVE NA SUA AGENDA - Nossa UMP convida toda a nossa igreja para estar 
conosco nesta quinta-feira, às 19h30min! Receberemos o Projeto "Viver é Juntar: a 
vocação que Ele nos deu", com João Manô e Marco Telles! Imperdível! Uma vez que 
receberemos este evento, NÃO teremos CULTO JOVEM na próxima sexta-feira 
(24/06). Para ficar ligado em todas as nossas programações, siga-nos no 
instagram @umprio.

#ump
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Culto Vespertino - 19h
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Ana Luiza Mattos
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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 (On-line) 



#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, 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, Samuel Bastos 
Ebendiger, Gerci Maria da Silva.

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

Seg 20: 
Isaías 8:16-18 - Deus está aí?;
Ter 21: 
Olhos eternos - 2 Coríntios 4:7-18;
Qua 22: 
1 Timóteo 6:17-19 - Sendo generoso;
Qui 23: 
1 Samuel 15:10-18 - Subestimando-

nos;
Sex 24:
Apocalipse 1:4-7 - Perdoador da 

dívida;
Sáb 25: Mateus 13:18-23 - Fé 

profundamente enraizada;
Dom 26: Juízes 5:19-21 - Bata de 

novo.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. André Albuquerque
19horas: Mis. Leninha

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

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 19/06/2022: Walter Cascardo, 

Marcelo Magalhães, João Márcio, Pedro 
Henrique, João Henrique, Carlos Candido, 
João Paulo, José Vinícius.

Próximo Domingo 26/06/2022: Adeclen 
Santos, Tiago Castilho, Filipe Agum, Miguel 
Camboim, Luiz Cláudio, Victor Mota, Roberto 
Azeredo, Luiz Henrique 

Escala do Som:
Domingo: 19/06/2022: Ricardo Dowsley, 

Jerson Neto.
Próximo Domingo: 26/06/2022: Newton 

Alvarez, Tiago Trindade

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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“Não deixemos de congregar-nos, como 
é costume de alguns; antes, façamos 

admoestações e tanto mais quanto vedes 
que o Dia se aproxima.” (Hebreus 10. 25)

O autor da Carta aos Hebreus nos traz 
uma séria advertência em relação à importância 
de congregarmos. A palavra está sendo 
direcionada àqueles que estavam ausentes da 
Igreja e, consequentemente, ausentes do corpo 
de Cristo, de modo que havia na Congregação 
dos hebreus uma negligência em frequentar os 
cultos, embora haja estudiosos que defendam 
a tese de que a perseguição afastou muitos 
crentes da fé cristã.

A Igreja não tem o poder de salvar a 
alma humana, não tem a prerrogativa de 
perdoar pecados ou ser mediadora entre Deus 
e os homens. A Igreja de Deus é a assembleia 
dos santos. A Igreja reunida tem por objetivo 
adorar a Deus e proclamar as verdades eternas 
do Evangelho de Cristo. A Igreja reunida 
desfruta da comunhão dos santos e da 
edificação por meio das Escrituras Sagradas. 
Estar longe da Igreja é simplesmente abrir mão 
de uma vida edificada e da oportunidade do 
desenvolvimento da fé cristã. Cumpre citar 
que, em função da pandemia ou do período 
pós-pandêmico, existem alguns irmãos que, 
de forma legítima, ainda necessitam se 
proteger guardando a quarentena, devendo ser 
assistidos em todo o tempo.

Na condição de membros, todos nós 
somos indispensáveis na dinâmica da Igreja, 
pois o Senhor da Igreja nos confiou tarefas 
específicas por meio de chamados de ordem 
pessoal, que são as nossas vocações. Somos, 
pois, responsáveis pelos nossos próprios atos 
e acompanhar a Igreja de longe ou fazer dela 
um ambiente a ser acessado apenas quando o 
cenário se apresenta adverso é negligenciar a 
verdade de que Jesus Cristo vai voltar para 
buscar a Sua Noiva.

 Existe algo interessante no texto aos 
hebreus que deve ser destacado: o autor 
promove uma associação da necessidade de 
congregar com o grande Dia do Senhor. Como 
filhos de Deus, devemos olhar para o futuro, 
isto é, para o dia em que o Senhor voltará para 
buscar Sua Igreja. Quanto mais próximo 
estamos deste dia, mais vigilantes e sóbrios 
devemos ser em estimular uns aos outros a 
viver em amor e fazer obras aceitáveis a Deus. 
O “dia”, destacado pelo autor, deve ser 
entendido como o último dia, de natureza 
escatológica, que é o dia de prestação de 
contas e julgamento, conhecido como o Dia do 
Senhor.

Que o Espírito Santo nos conceda a 
Graça de sermos sóbrios e vigilantes, 
desfrutando do convívio e comunhão dos 
santos, estimulando-nos em amor e boas 
obras até que venha o Senhor!  
 

Rev.  André Luis Albuquerque
Pastor Auxiliar

#editorial
O Dia do Senhor se aproxima!



Visitante, Seja muito Bem-vindo!
 É uma alegria recebê-lo(a) em  
n o s s o  m e i o .  A  I g r e j a  M ã e  d o 
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!

7 - Boletim Dominical 

Hoje: Marcelle Gomes Aureliano e André Luís Procópio Aureliano;
Ter 21: Presb. Jorge Lima de Apocalypses e Elionora Souza Pinto de 

Apocalypses;
Qua 22: Vania Celestino da Fonseca e Americo F. F. da Fonseca;
Sáb 25: Marcos Antonio do Rosário Cordeiro e Maria Odette Eletherio Cordeiro.

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

#notícias gerais #aniversariantes da semana

Hoje: Edimeia Lopes Neves, Sophie Dias Coelho Nobre, Thiago Medeiros de 
Oliveira;

Seg 20: Cláudia Figueiredo de Castro Freitas Santos, Daniel Ebendinger, Irene 
Monteiro Grillo, Presb.Luís Alberto Rodrigues Santos, Valeria Ramos Pinto 
Gorne;

Ter 21: Ana Paula Ramalho Bellini, Cleonice Alves da Silva;
Qua 22: Ana Luiza dos Santos Couto de Souza, Asafe Nascimento Moreira Faria, 

Maria da Glória de Oliveira Silva, Maria Lucia Teixeira, Marly Simon;
Qui 23: Catharine Pinto de Apocalypses Cordeiro, Elio Freire Sardinha, Joana 

Angélica Pereira Antonio, Luiza Araujo Werner, Maria Lucia Wanderley de 
Andrade, Rodrigo da Silva Abdo, Presb. Ruy Fonseca Coelho;

Sex 24: Claude Antoine da Silva Amaral, Gabriel Lira dos Santos Oliveira Martins, 
Gabrielle de Oliveira Pereira, Joana Martins Pimentel Boechat, João Batista 
Rodrigues, Diác.João Luiz Rodrigues de Lemos, Lethicia Santos Leal, Neila do 
Amaral Moreira, Susana Balmant Emerique Simões;

Sáb 25: Angela Maria da Silva Rangel, Rosane Nalbones Barbosa Rosa, Sandra 
Medeiros Rangel, Vera Lucia.

#de nascimento

#de casamento

Reunião do Conselho - Convocação
 Fica convocado o Conselho da 
Igreja, para reunir-se na próxima quarta-
feira, dia 22/06, 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. 

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…”

Dízimo: Expressão de Fidelidade
(Malaquias 3.10)

Deus é fiel; o crente deve ser fiel em tudo. 
Em relação ao dízimo, devemos ser fiéis.
1 - Na regularidade da entrega: 
«trazei..." O cristão não deve ser omitir. O 
verbo trazer expressa uma ordem divina e 
que deve ser contínua, regular. 
2 - Na quantidade do dízimo: "...todos os 
dízimos..."  É o dízimo de tudo. De tudo que 
recebemos devemos entregar mensalmente 
10% (dez por cento). Seja salário, pensão, 
mesada,  ganho extra .  Tudo o que 
recebemos!
3 - Na administração do dízimo: "à Casa 
do Senhor..." O dízimo deve ser trazido à 
Casa do Senhor, presencialmente ou 
depositado em conta da Igreja. Devemos 
consagrar a vida e os bens (dízimos e 
ofertas) na Casa do Senhor. O crente não 
deve administrar  o "seu" díz imo, 
empregado-o em obras sociais, em outras 
Igrejas ou em outras instituições. Deve 
trazê-lo à Igreja, pois é ela que o administra 
empregando-o em obras sociais, trabalho 
m i s s i o n á r i o ,  s u s t e n t o  p a s t o r a l , 
manutenção do culto e do templo etc.
4 - No sustento da obra de Deus: "... para 
que haja mantimento na minha casa"... A 
Igreja é o lugar onde os filhos de Deus 
(templos espirituais) se congregam para 
adorá-Lo, servi-Lo, crescer espiritualmente 
e estar em comunhão com Deus e com os 
irmãos. Temos a responsabilidade como 
membros; temos o privilégio como 
membros do corpo de Cristo!
 Seja fiel! Não negligencie, retarde 
ou administre o "seu" dízimo. "Tenha o 
privilégio de honrar e adorar ao Senhor com 
ele. Traga-o à Casa do Senhor!.  

Coração, Verso e Prosa.
 É uma live especial, conduzida pelo 
nosso Pastor, Rev. Renato Porpino. Poesia, 
mensagem e oração fazem parte deste 
programa, transmitido por meio do Instagram 
@renatoporpino e YouTube da Catedral Rio. 
Terça-feira, às 18h. Assista com sua família, 
ore e divulgue!



#sociedades e ministérios

Junta Diaconal 

Reunião de Oração - Na próxima segunda-
feira, dia 20/06/2022, às 19h, a Junta Diaconal 
se reunirá de forma presencial. 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 as 
segundas-feiras, às 8h: Realização Sinodal 
Rio. Todas as terças-feiras, às 9h: Realização 
SAF Rio. Comece a semana com oração.

Reunião Departamento Dorcas -  Hoje, às 
17h30min, na Igreja.

Contribuição Anual 2022 - Valor: R$ 36,36 
Privilégio e dever de cada sócia contribuir para 
o desenvolvimento das SAF’s em todo o Brasil.   
"Porque dele, e por meio dele, e para ele são 
todas as coisas." (Rm 11. 36). 

Anote em sua agenda - Dia 2 de julho, 
sábado, às 15h, na Igreja, teremos o 59° 
Aniversário  da Sinodal Rio e Chá Missionário 
(Convite Chá R$ 25,00).  Mensageiro: Rev. 
Carlos Del Pino, missionário da  APMT na 
Espanha. Toda a renda será revertida para o 
trabalho missionário.
 
Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando” 
(Filipenses 3. 13 e 14)

Encontro com Jesus - Na última terça, fomos 
agraciados pela palavra da nossa querida 
Letícia Boechat, que comprova o amor de Deus 
em nossas vidas. 

EBD – Classe da Família - Estamos 
realizando o curso “DE BEM COM A VIDA”, às 
9h na sala Myrian Duffrayer, todos os 
domingos. Você não pode perder!
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Prelúdio

I – ADORAÇÃO AO CORDEIRO DE DEUS.

Convite à Adoração:
Dirigente: “Ó profundidade da riqueza, tanto 

da sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos!” (Rm 11. 33)

Congregação: “Quem, pois, conheceu a mente 
do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? 
Ou quem primeiro deu a ele para que lhe 
venha a ser restituído?” (Rm 11. 34-35)

Todos: “Porque dele, e por meio dele, e para 
ele são todas as coisas. A ele, pois, a 
glória eternamente. Amém!” (Rm 11. 36)

79 HNC – “Glória ao Salvador.”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

 II – CONSAGRAÇÃO AO CORDEIRO DE DEUS. 

Leitura Uníssona: “Agora, pois, ó nosso 
Deus, graças te damos e louvamos o teu 
glorioso nome. Porque quem sou eu, e 
quem é o meu povo para que pudéssemos 
dar voluntariamente estas coisas? Porque 
tudo vem de ti, e das tuas mãos to 
damos.” (1 Cr  29. 13-14)

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
Vida e Bens ao Senhor.
32 HNC – “O Deus Fiel”
Oração de Consagração

Pastorais

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DO 
CORDEIRO DE DEUS

Leitura Bíblica:  Josué 12. 1-24 
          Presb. Altair Bazeth

Coral Canuto Regis
Mensagem: Mis. Leninha Maia

Tema da mensagem: “Coragem para 
recomeçar”

IV – INTERCESSÃO PELA MEDIAÇÃO DO 
CORDEIRO DE DEUS.

Leitura Uníssona: “Examine-se, pois, o 
homem a si mesmo, e, assim, coma do 
pão, e beba do cálice; pois quem come e 
bebe sem discernir o corpo, come e bebe 
juízo para si.” (1 Co 11. 28-29)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – CELEBRAÇÃO DA MORTE E
 RESSURREIÇÃO DO CORDEIRO DE DEUS.

Ceia do Senhor:
Ministração do Pão
251 HNC – “O Pão da Vida”
Cântico: “Jesus, em Tua presença”

Ministração do Vinho
187 HNC – “Cidade Celestial”
Cântico: “Este é o Meu Corpo”

V – SERVINDO AO CORDEIRO VENCEDOR 

Cântico: “Alto Preço”
Bênção Apostólica 
Tríplice Amém  

Poslúdio

#liturgia Culto Vespertino  19h

mailto:jd@catedralrio.org.br


Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Adoração:
Dirigente: “Aleluia! De todo o coração 

renderei graças ao Senhor, na companhia 
dos justos e na assembleia.” (Sl 111. 1)

Congregação: “Grandes são as obras do 
Senhor, consideradas por todos os que 
nelas se comprazem.” (Sl 111. 2).

Todos: “Em suas obras há glória e 
majestade, e a sua justiça permanece para 
sempre.” (Sl 111. 3).

4 HNC – “Culto à Trindade”
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Vindo, porém, uma 
viúva pobre, depositou duas pequenas 
moedas correspondentes a um quadrante. 
E, chamando os seus discípulos, disse-
lhes: Em verdade vos digo que esta viúva 
pobre depositou no gazofilácio mais do 
que o fizeram todos os ofertantes. Porque 
todos eles ofertaram do que lhes sobrava; 
ela, porém, da sua pobreza deu tudo 
quanto possuía, todo o seu sustento.”  
(Mc 12. 42-44).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
vida e bens ao Senhor

288 HNC – “A mensagem Real”
Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Pedi, e dar-se-vos-á; 
buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. 
Pois todo o que pede recebe; o que busca 
encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á.” 
(Mt 7.7-8)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Gálatas 6. 6-10 
          Presb. Adibe Vieira

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. André Albuquerque
Tema da Mensagem: “Livres, Resgatados 

para Viver em Cristo”.

V –DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR

Cântico: “Bendito Seja sempre o Cordeiro”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

Aniversário de Bodas - Que essa data seja 
uma inspiração para que vocês se fortaleçam 
cada vez mais. Que o Senhor os mantenha 
unidos por muitos e bons anos, e os abençoe 
com muita felicidade, amor, harmonia e paz! 
Feliz aniversário de casamento!

UPH - União Presbiterana de Homens

Aniversário UPH Rio - Na última terça-feira, a  
UPH Rio completou 62 anos de Organização. 
Em virtude do aniversário, hoje, às 17h30min, 
na sala da UPH, teremos uma confraternização 
logo após a reunião devocional. A Palavra vai 
ser ministrada pelo Presb. Olympio. Venha 
participar!

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

CINE UPA - Hoje, às 17h, na sala da UPA, 
passaremos um filme: "Deus não está morto. 
"Esperamos vocês!

ACAMPAMENTO DE INVERNO - As inscrições 
já começaram! Acampa UPA será realizado 
entre os dias 27 e 31 de julho.

Capacitação para Adolescentes - Neste mês 
iniciaremos pequenos treinamentos em áreas 
da Igreja: Som, Vídeo, Multimídia, Ministério 
Infantil e muito mais. Se envolva, venha servir a 
Deus!

Atendimento a adolescentes da nossa 
Igreja - Tia Leninha está à disposição para 
atender aos adolescentes individualmente em 
h o r á r i o  m a r c a d o .  M o m e n t o  d e 
acompanhamento espiritual, é só entrar em 
contato.

DNA RIO VEM AÍ - Deixe marcado em sua 
agenda, no próximo dia 3 de setembro, aqui na 
Catedral. Será bênção o Dia Nacional do 
Adolescente. O preletor nesta ocasião, será o 
pastor Renato Porpino. Ore, divulgue e 
participe!

Movimento Oásis

Agenda Junho
14/06 – Reunião de Oração | Plataforma Zoom, 

às 19h
21/06 – Curso: “Comentando as perguntas e 

respostas da Conf issão 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 Conf issão de Fé de 
Westminster” | Plataforma Zoom às 19 h

26/07 – Reunião de Oração | Plataforma Zoom 
às 19h

#sociedades e ministérios

4 - Boletim Dominical 5 - Boletim Dominical 


