


O Poder da Oração
“levantou-se Ana, e, com amargura de alma, orou ao Senhor, e 

chorou abundantemente.” 1Samuel 1:10
“(…) Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu 

semblante já não era triste.” 1Samuel 1:18b
 Os dois versículos destacados acima relatam, 

respectivamente, o início e o fim de um poderoso momento de oração 
vivido por Ana, mãe do profeta Samuel, que, no momento desta 

narrativa, ainda era estéril. Sua tristeza pela esterilidade a impedia até 
mesmo de se alimentar. E ela, então, recorreu à oração.

 Aquele momento de interlocução com Deus foi tão poderoso 
em seu coração, que o trecho encerra dizendo que ela saiu de lá já 
transformada, conseguindo comer e com o semblante diferente, ainda 
que, naquele momento, não houvesse qualquer sinal de que a 
incapacidade gestacional havia acabado.
 Com esse trecho aprendemos que, mais do que o poder de 
mudar as , a verdade é que a oração tem o poder de mudar circunstâncias
o nosso coração, conformando-o à vontade do Senhor, com quem 

passamos e ganhamos intimidade. Passamos a entender melhor o 
quanto as circunstâncias, até as mais assustadoras, acabam sendo 

meros  de Deus pra nos levar a um estado de busca e instrumentos
adoração.
 O que tem afligido o seu coração e ocupado as suas orações 
nestes últimos dias? Seja o que for, derrame diante do Senhor, mas peça, 
acima de tudo, para que Ele mude o seu coração, substituindo a angústia 
pela paz que advém da certeza de que todas as coisas cooperam para o 
bem daqueles que O amam. E que, assim, você se levante desse 
momento transformado, pronto para servir a Deus e com seu semblante 
já não mais triste.

Miguel Camboim

OBRIGADA, IGREJA! Nossa UMP agradece à nossa igreja pela presença 
no evento "Viver é Juntar: a vocação que Ele nos deu", que ocorreu na 
última quinta-feira. É muito bom caminharmos juntos! 

HOJE TEREMOS ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! Nosso Rev. Daniel 
ministrará mais uma aula do módulo sobre "Fé e Política se Misturam? 
Impactos da Cosmovisão Reformada na Política" hoje, às 17h! Vem!

AMANHÃ TEREMOS NOSSO ECOS CONEXÃO! Amanhã teremos 
nosso pequeno grupo na casa da Gabi Santi, às 19h, no Catete! Mais 
informações com a nossa Diretoria!

SEXTA-FEIRA É DIA DE CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus conosco 
às 20h! E, para ficar ligado em todas as nossas programações, siga-nos 
no instagram @umprio!

#ump
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#editorial
Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar 

#noticias gerais

#sociedades e ministérios
Atividades da Igreja / Escala / Informações

#liturgias dominicais

Culto Matutino - 10h30min

Culto Vespertino - 19h

#ump
Editorial e notícias 

#aniversariantes da semana
Nascimento 
Casamento

#diversos
Agenda de Oração
Meditação 
Escalas

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

- 04

- 06

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 



#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, 
César Augusto Guidi de Barros,  
Gerci Maria da Silva, Rev. Inésio 
Ribeiro de Azeredo Filho.

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

Seg 27: 
João 15:1-11 - Um dueto divino;
Ter 28: 
Atos 9:1-4-10-18 - Esperança de 

redenção;
Qua 29: 
2 Reis 5:9-14  - Basta perguntar;
Qui 30: 
Salmo 32:5-11 - Navegando…;
Sex 01:
Apocalipse 1:4-7 - Perdoador da 

dívida;
Sáb 02: Mateus 13:18-23 - Fé 

profundamente enraizada;
Dom 03: Juízes 5:19-21 - Bata de 

novo.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Alex Barbosa
19horas:  Rev. Isaías Cavalcanti

Escala de Púlpito de Presbíteros:
03/07: 10h30min: Presb. Carlos Roberto
            19h: Presb. Dário Porto
10/07:  10h30min: Denilson Sevilha
            19h: Presb. Fernando Lopes
17/07: 10h30min: Presb. Iaco Lobo
            19h: Presb. João Bastos
24/07: 10h30min:  Presb.  Johannes Gaiser
            19h: Presb.Jorge Apocalypses
31/07: 10h30min: Presb. Luís Alberto
            19h: Presb.  Luís Monteiro

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 26/06/2022: Adeclen Santos, Tiago 

Castilho, Filipe Agum, Miguel Camboim, 
Luiz Cláudio, Victor Mota, Roberto Azeredo, 
Luiz Henrique.

Próximo Domingo 03/07/2022: Ricardo 
Dowsley, Leonardo Trindade, Sérgio Branco, 
Pedro Lobo, Paulo Bruno, Jorge Camacho, 
Charles Mattos, Rodrigo Nobre, Jerson 
Ferreira Neto.

Escala do Som:
Domingo: 26/06/2022: Newton Alvarez, Tiago 

Trindade
Próximo Domingo: 03/07/2022: Leonardo 

Sayão, Luiz Henrique.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Descansa no SENHOR e espera nele, não te irrites por 
causa do homem que prospera em seu caminho, por 
causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. 
Deixa a ira, abandona o furor; não te impacientes; 

certamente, isso acabará mal. Porque os malfeitores 
serão exterminados, mas os que esperam no 
SENHOR possuirão a terra. (Salmo 37.7-9)

O ser humano, em geral, gosta de sentir-se 
no controle das coisas referentes à sua vida. A 
insegurança muitas vezes surge quando se 
percebe sem o comando de sua própria 
existência. Isso dificulta o homem a entregar seu 
caminho, seus sonhos e suas dificuldades nas 
mãos de Deus. Como se nós, cheios de 
limitações e falhas, pudéssemos resolver as 
nossas questões de forma mais eficiente do que o 
Criador e Senhor do universo. Por uma falsa 
noção de segurança, o ser humano entra em uma 
jornada que não consegue cumprir, gerando 
cansaço e frustração. No entanto, a promessa de 
Deus é de descanso em meio à confiança Nele.

Deus nos ordena a colocar tudo em Suas 
mãos. Isso pode ser um desafio quando achamos 
que nós temos poder para mudar nossas vidas, 
mas a Bíblia é clara quando afirma que Deus é o 
Todo-Poderoso. Ele tem todas as credenciais 
para cuidar melhor de nós do que nós mesmos. 
Ele dá a todos a vida, sustenta o universo e salva 
pecadores arrependidos. Quando o salmista 
escreve o Salmo 37, ele é confrontado com a 
realidade de que não consegue se livrar sozinho 
da perseguição de homens maus, mas também é 
desafiado a entregar isso nas mãos do Senhor. 
Tem algo na sua vida tirando tuas forças e te 
cansando profundamente? Entregue nas mãos 
daquele que pode resolver melhor do que você e 
experimente o descanso.

A noção de descanso trazida pelo salmista 
não é de que ao entregar nossas questões diante 

do Senhor, cruzaremos os braços e esperaremos 
tudo se resolver. O v.8 nos ensina que a confiança 
em Deus é seguida de obediência aos Seus 
mandamentos. Isso mostra que Deus é o 
responsável pela nossa paz e descanso até 
mesmo em proporcionar o melhor caminho para 
vivermos aqui na Terra, Seu padrão de santidade. 
Não deixe que as situações difíceis que você 
enfrenta tirem o prazer de obedecer ao Senhor. 
Não deixe que seus olhos fiquem turvos para ver 
a beleza de viver em santidade n’Ele. O descanso 
prometido para o Senhor está longe de ser algo 
utópico, mas pode ser experimentado tanto 
espiritualmente, através de Sua ação nas nossas 
vidas, quanto visivelmente através de um 
caminho de obediência .  Descanse em 
obediência.

O Senhor promete uma recompensa ao 
salmista quando este confiar Nele. No caso do 
Salmo 37, Deus revela que os homens que 
tiravam a sua paz seriam exterminados, enquanto 
os que esperam no Senhor receberiam a terra. 
Essa realidade também é para nossas vidas. A 
promessa que recebemos do Senhor é muito 
maior do que conseguiríamos atingir com nossa 
força e capacidade, recebemos a certeza de paz 
em meio às lutas, de descanso na tempestade e 
de alegria em meio à dor, mas principalmente de 
Salvação e vida eterna! Isso porque Jesus Cristo 
viveu em lutas, passou por dores e enfrentou a 
morte para que pudéssemos desfrutar de sua 
vitória e salvação. A nossa esperança é que o que 
nos cansa e nos aflige logo passará e enfim 
herdaremos o que Cristo conquistou em nosso 
favor. Ele é quem pode nos fazer descansar. 
Entregue suas lutas nas mãos Dele e viva essa 
esperança. Descanse!

Rev. Daniel Jardim
Pastor Auxiliar

#editorial

Descanse



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!
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Hoje: Nelson Cardozo Souza e Vera Lúcia Vieira Souza, Elza Pereira Cravo e Sérgio 
Cravo, Presb. Peter Walker Tenney e Denise Mateus Tenney;

Seg 27: Diác. Luiz Henrique Inácio de Souza e Raphaela Machado da Costa Inácio 
de Souza, Jefferson Sing Toledo Júnior e Juliana Teixeira dos Santos Camboim;

Sex 01: Sílvio de Souza Corrêa e Vera Lúcia Barreto Corrêa;
Sáb 02: Cláudia Regina Oliveira Dohmann e Marcus Vinicius Dohmann Brandão;

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

#notícias gerais #aniversariantes da semana

Hoje: Gabriel Cunha de Barros Santos, Janete Monteiro, Jorge Teixeira Monteiro, 
Diác. Leonardo Nicacio Trindade, Lindinalva Simões dos Santos de Freitas, 
Odila Varela Durães;

Seg 27: Luiz Carlos de Freitas, Marlenice Lima Vieira dos Santos, Neli da Silva 
Mendel Castelano;

Ter 28: Presb. Denilson Laurentino Sevilha, Gabriel Gustavo de Lima Soares, 
Genivalda Nunes Silva, Laura Amaral dos Santos, Sérgio Paula Fraga, Tatiana 
Coutinho Machado Chaves;

Qua 29: Presb. Adibe Vieira dos Santos, Daniela Matera do Monte Lins Gomes, 
Edecio Nogueira Cordeiro Filho, Geruza Pereira Monteiro, Lucas Regis 
Ouverney, Paulo Barros Albuquerque Filho, Diác. Paulo Bruno, Paulo Vecchi 
Ruiz Cardoso da Silva, Paulo Vendrami;

Qui 30: Phebe Oliveira Guidi de Barros;
Sex 01: Margarethe Lopes Ferreira Távora Cerva, Priscila Bandini Adan, Roberta 

de Mello e Souza;
Sáb 02: Gabriel Pinto Gorne, Irani Pereira de Souza, Maria do Socorro Gomes 

Figueiredo Bezerra, Nely Seixas, Rogélia Garcia da Silveira.

#de nascimento

#de casamento

“Vem cear, o mestre chama…” - 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! 

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!

Recepção de Novos Membros
 No culto  matutino de hoje, 
receberemos a nossa irmã Eni Pimentel 
Barbosa como membro da Igreja, por 
transferência da Igreja Presbiteriana do 
Grajaú. Eni está de volta à casa "materna". 
 Bem-vinda, querida irmã. Nós a 
recebemos com alegria e a acolhemos com 
amor fraternal  e carinho!

Marli Simon - Centenário
 No dia 22 de junho, quarta-feira 
passada, nossa irmã Marli Simon (irmã do 
Presb. Guilherme Simon e Gilda Simon), 
completou cem anos de vida, na presença 
de Deus, dos famíliares e amigos. 
Parabéns, irmã Marli.
 Desejamos-lhe vida mais longa 
ainda, para a glória de Deus.

Dízimo: Expressão de Fidelidade - II
(Malaquias 3.10)

 Em relação ao dízimo, devemos 
ser fiéis:
5 - Porque Deus requer a experiência da 

entrega. "...E provai-me, nisto, diz o 
Senhor dos Exércitos..." Aponta para 
experimentar, praticar, comprovar o que 
Deus diz através da consagração e 
dedicação da vida e dos bens a Ele. Os 
crentes fiéis são convidados a testarem 
Deus, isto é, provar as suas afirmações e 
justificar os seus mandamentos. 

6 - Porque Deus honra a fidelidade dos 
seus filhos. "...Se eu não vos abrir as 
janelas do céu e não derramar sobre vós 
bênção sem medida." Não é "Negociata" 
ou "obrigarmos" Deus a nos abençoar. É 
ato de fé e dedicação ao Senhor. E Ele, em 
ato soberano de misericórdia, amor e 
providência, abençoa, provê e multiplica! 
É um investimento que fazemos na sua 
obra. Entregue o seu dízimo com 
fidelidade, regularidade, amor, e 
alegria!

"...Deus ama a quem dá (entrega) com 
alegria!



#sociedades e ministérios

Junta Diaconal

Pedido de Cadeira de Roda - Nossa Junta 
Diaconal recebeu alguns pedidos de Cadeira 
de Rodas. Quem puder doar, iremos receber e 
direcionar para aos nossos irmãos em Cristo, 
assim, estaremos cuidado com muito amor os 
necessitados. “Dá a quem te pede e não voltes 
as costas ao que deseja que lhe emprestes.” 
(Mateus 5:42)
 
Reunião de Oração - Alteramos nossa reunião 
de oração para próxima segunda-feira, dia 
27/06/2022, às 19h. A Junta Diaconal se reunirá 
de forma presencial. 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 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.

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

Contribuição Anual 2022 - O valor é de                
R$ 36,36. É privilégio e dever de cada sócia 
contribuir para o desenvolvimento das SAFs 
em todo o Brasil.  "Porque dele, e por meio 
dele, e para ele são todas as coisas.” Rm11:36. 

Anote em sua agenda - Dia 2 de julho, 
sábado, às 15h, na Igreja. 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.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

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

Reunião Mensal - Na próxima terça, às 20h, 
no Salão Álvaro Reis, temos nosso encontro 
marcado. Quem trará a palavra será o Rev. 
Daniel Jardim. Aguardamos vocês! 
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Prelúdio: Santo Espírito  

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

Convite à Adoração:
Dirigente: “Louvai-o com adufes e danças; 

louvai-o com instrumentos de cordas e 
com flautas.” (Sl 150.4)

Congregação: “Louvai-o com címbalos 
sonoros;  louvai-o com címbalos 
retumbantes.” (Sl 150.5)

Todos: “Todo ser que respira louve ao 
Senhor. Aleluia!” (Sl 150.6)

Cântico: "Em Espírito e Em Verdade"
Cântico: "Grande é o Senhor"
Oração de Adoração

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

Leitura Uníssona:“Recebi tudo e tenho 
abundância; estou suprido, desde que 
Epafrodito me passou às mãos o que me 
veio de vossa parte como aroma suave, 
como sacrifício aceitável e aprazível a 
Deus. E o meu Deus, segundo a sua 
riqueza em glória, há de suprir, em Cristo 
J e s u s ,  c a d a  u m a  d e  v o s s a s 
necessidades.” (Fp 4. 18-19)

Cântico: "Te Agradeço"
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: “E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no 
partir do pão e nas orações.     Todos os 
que creram estavam juntos e tinham tudo 
em comum. Vendiam as suas propriedades 
e bens, distribuindo o produto entre todos, 
à medida que alguém tinha necessidade.” 
(At 2. 42, 44-45)

 
Motivos de Oração

Cântico: Deus Cuida de Mim 
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

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

DA TUA LEI.” (Sl 119.18)

Leitura Bíblica: Josué 13. 1-33  
                        Presb. Assuero Silva

Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema da série: 

“Coragem para recomeçar”

V – “SERVI AO SENHOR COM 
ALEGRIA…” (Sl 100. 2A)

Cântico: "Eu Me Rendo"
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: "Rei do Meu Coração"

#liturgia Culto Vespertino  19h

mailto:jd@catedralrio.org.br


Prelúdio 

I – ADORAÇÃO

E LOUVOR AO DEUS TRIÚNO 

Litania de Adoração:
Dirigente: “Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei; 

bendirei o teu nome para todo o sempre.” 
(Sl 145.1)

Congregação: “Todos os dias te bendirei e 
louvarei o teu nome para todo o sempre.” 
(Sl 145.2).

Todos:“Grande é o Senhor e mui digno de 
s e r  l o u v a d o ;  a  s u a  g r a n d e z a  é 
insondável.” (Sl 145.3).

18 HNC – “Deus dos Antigos”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO

E CONSAGRAÇÃO AO DEUS PROVEDOR

Leitura Uníssona: “Então, aproximando-se 
o que recebera cinco talentos, entregou 
outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-
me cinco talentos; eis aqui outros cinco 
talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: 
Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no 
pouco, sobre o muito te colocarei; entra 
no gozo do teu senhor.” (Mt 25. 20-21).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
vida e bens ao Senhor

289 HNC – “Quem Irá?”

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membro

III – CONTRIÇÃO  

COM DEUS PELA MEDIAÇÃO DE CRISTO

Leitura Uníssona: “Ouve, Senhor, a minha 
voz; eu clamo; compadece-te de mim e 
responde-me. Ao meu coração me 
ocorre: Buscai a minha presença; 
buscarei, pois, Senhor, a tua presença.” 
(Sl 27. 7-8)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO

E CRESCIMENTO NA PALAVRA DE CRISTO

Leitura Bíblica: Gálatas 6. 11-18 
             Presb. André Lima

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Alex Barbosa 

V –DEDICAÇÃO

E SERVIÇO AO SENHOR

Cântico: “Algemado por um Peso”
Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

EBD – Classe da Família - Dominicalmente, 
às 9 horas, na sala Myrian Duffrayer, estamos 
realizando o curso “DE BEM COM A VIDA”. 
Compareçam! Certamente sua família será 
edificada!

Aniversário de Bodas - Feliz aniversário de 
casamento! Dia de celebrar mais um ano de 
amor, de votos de alegria, respeito e 
comprometimento. Que a felicidade a dois seja  
sempre presente em suas vidas. 

UPH - União Presbiteriana de Homens

Reunião de Oração - Semana que vem 
teremos reunião de oração da UPH-Rio! Fique 
atento às redes sociais, mas já deixe marcado 
na agenda este encontro! Será virtualmente 
pelo nosso grupo no Telegram.

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

Hoje!!! Nossa devocional!!! – Teremos os 
pgs do ECOS Oxigênio na devocional e com 
certeza seremos edificados pela Palavra de 
Deus! Os nossos queridos Miguel Camboim e 
Gabi Pereira estarão trazendo a Palavra. Venha 
participar e convide um amigo.  Esperamos por 
você, às 17h.

ACAMPAMENTO DE INVERNO DA UPA RIO – 
Tema: Seja forte e corajoso! As inscrições já 
estão abertas!!! Não deixe para a última hora! 

Acontecerá pela graça de Deus entre os dias 27 
a 31 de julho no Vale de Bênçãos em Bananal. 
Investimento R$450,00. Convide amigos! 
Passaremos um tempo abençoado em 
comunhão e muita Palavra de Deus!  Maiores 
informações pelo instagram da @upario. 
Campanha do Dia dos Avós no Abrigo em 
Bananal – Durante o Acampamento estaremos 
visitando os idosos no Abrigo e levando a 
Palavra de Deus, louvor e muito carinho. 
Pedimos a  colaboração de todos os 
adolescentes, pais, familiares e amigos para 
doarem Fraldas M, G e EX e luvas tamanho M e 
G. Contamos com vocês! 

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
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 19h.

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

#sociedades e ministérios

4 - Boletim Dominical 5 - Boletim Dominical 


