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#editorial
Os crentes no Senhor Jesus assumem
para si a doutrina da infalibilidade das Escrituras,
por isso declaramos que ela é a única e infalível
regra de fé e de prática. Ela é inspirada, inerrante,
infalível e suficiente. Não é o andar do homem
moderno que julga a Palavra de Deus, mas Ela que
avalia o andar da humanidade. A Santa Palavra é
eterna, portanto não está sujeita à cultura. Essa
doutrina deve ser observada, quando se trata de
Deus, da Criação, da Igreja e de todos os outros
aspectos da vida, inclusive quando tratamos de
família. Nessa perspectiva, Deus, por meio do
apóstolo Paulo, em Colossenses 3.18-21,
normatiza as relações familiares.
No verso 18, a Palavra de Deus afirma que as
esposas devem ser submissas ao próprio marido,
como convém no Senhor. Essa verdade precisa ser
entendida corretamente. Sabemos que a mulher e o
homem são iguais em valor e dignidade diante de
Deus, afinal foram feitos à imagem e semelhança do
Senhor. Além disso, igualmente pecadores, são
salvos pela Graça. Diante dessas verdades, há a
necessidade de esclarecer que biblicamente não
existe submissão de sexo. A mulher não é submissa
ao homem. A submissão é estabelecida por Deus
dentro da estrutura do casamento. O texto diz que a
esposa deve ser submissa a seu próprio marido,
logo deve estar sujeita à sua liderança. O fato de
Deus ter constituído o homem como cabeça da
mulher, não faz dele uma pessoa superior, pois
também Deus é o cabeça de Cristo e tanto o Pai
como o Filho são da mesma substância, coiguais,
coeternos e consubstanciais (1 Co 11. 3). Portanto,
a submissão não pode ser entendida como
inferioridade, mas como uma determinação de
Deus a respeito de funções. Por ser submissa a seu
marido, a mulher é submissa a um homem que a
ama como Cristo amou a igreja.
O texto segue afirmando que os maridos
devem amar sua esposa e não a tratar com amargura
(Cl 3.19). Se a esposa é animada a imitar a igreja, o
marido é chamado a imitar a Cristo. O marido é

ordenado a amar sua esposa com amor
perseverante, sacrificial, santificador e romântico.
Sua comunicação com ela não pode ser rude, nem
falsa. Ela deve ser tratada amavelmente, como um
bem dado por Deus e como um vaso mais frágil (I Pe
3. 7). O marido não tem permissão para oprimir a
esposa, mas deve dar sua vida por ela. Seu
exemplo, suas palavras, suas ações e suas reações
precisam honrar a Deus e cuidar da esposa, não
amargurar sua alma. Nenhuma mulher tem
dificuldade de sujeitar-se a um marido que a ama
como Cristo amou a Igreja. O padrão de liderança
do marido não é o padrão estabelecido pelo mundo,
em que reina a força, a crueldade e a subjugação. Ele
deve ser um líder servo, assim como Cristo, o nosso
líder e mestre, que não veio ao mundo para ser
servido, mas para servir.
Nos versos 20 e 21, está escrito que os filhos
devem obedecer a seus pais, pois isso é grato ao
Senhor. Quando os pais vivem o padrão divino,
tornam-se aptos a ensinar seus filhos não só pelo
que dizem, mas pelo que fazem. Os filhos devem
obedecer aos pais e sujeitarem-se a eles, pois isso é
agradável aos olhos de Deus. É necessário lembrar
que famílias saudáveis criam filhos saudavelmente.
Diz o texto sagrado ainda que os pais não devem
irritar seus filhos, para que eles não fiquem
desanimados (Cl 3.21). Os pais precisam
apresentar coerência entre o que falam e o que
vivem. Filhos veem e observam mais do que
escutam. Eles aprendem mais pelo exemplo do que
pelas palavras. Há pais que humilham os filhos, que
os comparam, que não lhes dão tempo... Tudo isso
os irrita, deixando-os desanimados. É tempo de os
pais converterem o coração ao Senhor, para que os
filhos tenham o coração saudável.
Em tempos de ataques às Escrituras, nós
compreendemos que ela não precisa ser atualizada,
mas obedecida. Voltemos aos preceitos divinos,
meditemos na Palavra e abracemos o padrão bíblico
também para a família, pois a Escritura permanece
sendo nossa única regra de fé e prática.

Rev. Renato Porpino
Pastor Efetivo

#notícias gerais
Convocação da AGE para Eleição de
Presbíteros.
O Conselho da Igreja, tendo em
vista o vencimento do mandato do Presb.
Paulo Raposo Correia (em dezembro do
corrente ano) e a abertura de mais uma
cadeira no Conselho, resolveu convocar a
Igreja para reunir-se em Assembleia Geral
Extraordinária, no dia 16 de outubro, com
início às 9h (nove horas) e término ao final
do Culto Vespertino, para a eleição de 2
(dois) presbíteros.
A votação acontecerá das 9h às
19h15min, interruptamente. O Conselho
indica 3 (três) nomes para concorrerem a 2
(duas) vagas nessa Assembleia, a saber:
Presb. Antônio Carlos Ferreira (eleição);
Diác. Mário Sérgio Costa (eleição);
Presb. Paulo Raposo Correia (reeleição).
Ore pela Assembleia e compareça para
exercer o seu direito democrático como
membro da Igreja.
Edmar Ferreira Monteiro Barbosa Convocada à glória celeste.
Nossa irmã Edmar, após longo
período de enfermidade, aos 82 anos, foi
chamada à presença de Deus, a quem
amou, adorou e serviu com zelo e
dedicação. Serva de Deus, dama cristã e
sócia da SAF Rio. Que Deus console o
coração do esposo, Roberto Monteiro
Barbosa. O falecimento ocorreu no dia
27/09, a Cerimônia da Esperança Cristã no
dia 30/09/2022, com a ministração do Rev.
Isaías Cavalcanti e Rev. Daniel Jardim. "Sê
fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida!"
(Ap 2. 10b)

Eleição de Presbíteros – Instrução à Igreja:
Art. 54 – O exercício do presbiterato e do
diaconato limitar-se-á ao período de cinco
anos, que poderá ser renovado.
§ 1º - Três meses antes de terminar o
mandato, o Conselho fará proceder a nova
eleição.
§ 2º - Findo o mandato do presbítero e não
sendo reeleito, ou tendo sido exonerado a
pedido, ou, ainda, por haver mudado de
residência que não lhe permita exercer o
cargo, ficará em disponibilidade, podendo,
entretanto, quando convidado:
a) distribuir os elementos da Santa Ceia;
b) tomar parte na ordenação de novos
oficiais.
Batismos Infantis
Maria Boechat Jardim, filha do
Rev. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim e Letícia
Pimentel Boechat Jardim, e Olívia Jardim
D'Assunção, filha do Diác. João Paulo
Guimarães D'Assunção e Débora Jardim
D'Assunção, serão consagradas ao Senhor
através do Batismo Infantil, hoje, no culto
matutino.
Os pais, que as receberam como
herança bendita do Senhor, conscientes de
que elas estão inseridas na aliança da graça,
da qual fazem parte, comprometem-se a
criá-la e educá-la nos princípios cristãos e
bíblicos, na presença de Deus. Que o
Senhor continue abençoando Maria e
Olívia, e que elas cresçam em estatura e
graça, diante de Deus, da família e da
sociedade!

#sociedades e ministérios
Junta Diaconal

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

SAF Rio - Todas as terças - feiras às 9h. Cara
sócia participe. Você será abençoada!
Reunião de Oração e Reunião Ordinária Dia 03/10/2022, às 18h30min, a Junta
Diaconal se reunirá no Salão Álvaro Reis para
Oração, seguida pela Reunião Ordinária às
19h15min, na Sala do Conselho. Vamos nos
manter em oração e pedir ao Senhor orientação
por este momento importante em nossas vidas.
Pedido de Cadeira de Rodas - Nossa Junta
Diaconal necessita de doação de cadeira de
rodas, assim, cuidaremos com muito AMOR
dos necessitados de nossa Igreja.
Contribuições Destinadas à Junta
Diaconal - Caso você tenha o desejo de fazer
alguma oferta específica para as atividades da
Junta Diaconal, esta oferta poderá ser feita
diretamente pelos envelopes da Igreja, seja em
espécie ou de forma eletrônica (colocando o
comprovante da transferência nos envelopes)
identificando a JD como destinatária.
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.

Reuniões Departamentais - Participe e
receba a bênção! Entre sempre em contato com
sua coordenadora. Participe!
Reunião Plenária - Dia 6/10, às 14h30min,
estaremos nos reunindo, de forma presencial,
em nossa Igreja. Participe!
Retiro Espiritual - Dia 8 de outubro, no Sítio
do Papai, em Guapimirim - Maiores detalhes
com sua coordenadora. Lembre-se: o ônibus
sairá às 07h. Anote em sua agenda.
ECCC - Encontro de Casais com Cristo

71º ECCC – Foi uma bênção para todas as
famílias envolvidas! E hoje, às 19h, teremos o
Culto de Ação de Graças por mais este
Encontro. Traga a sua família.
Coral Edneia Bastos - Hoje, às 17 horas na sala
304, continuamos com nossos ensaios para a
Cantata de Natal. Venha somar com sua voz!
3 - Boletim Dominical

#sociedades e ministérios
XXV RECCC - Nosso Reencontro já está
chegando! Ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de
Outubro no Hotel Vila Verde em Nova Friburgo.
Todas as vagas foram preenchidas, mas caso
haja desejo, procure alguém da diretoria para
colocar na lista de espera em caso de alguma
desistência. Para todos os inscritos, na
próxima terça, dia 04, às 20h no Salão Álvaro
Reis, teremos nossa reunião preparatória e
vocês não podem faltar!
EBD – Classe da Família - Os estudos do curso
“DE BEM COM A VIDA” seguem edificando
nossas famílias! Estamos esperando por você, às
9h, na sala Mirian Duffrayer.
Aniversário de Bodas - Que essa data seja uma
inspiração para que vocês se fortaleçam cada vez
mais. Que o Senhor os mantenha unidos e os
abençoe com muita felicidade, amor e paz!
UPH - União Presbiteriana de Homens
XV Congresso Nacional de Homens
Presbiterianos - Aconteceu nos dias 22 a 24 de
setembro o tão aguardado XV Congresso de
Homens. Reunidos no Sesc de Guarapari,
estiveram presentes delegados de todas as
Federações e Confederações Sinodais do Brasil
para tratar dos assuntos referentes à UPH. Os
sócios Marco Lepkoski e Will Araújo, nosso
vice-presidente, foram os representantes do nosso
presbitério. Foi um tempo precioso de trabalho e
comunhão com os irmãos. Também foi eleita a
nova diretoria da Confederação Nacional, que
agora tem o Presb. Luiz Augusto Gonzaga como
presidente. Que o Senhor abençoe a nova diretoria
e direcione os trabalhos masculinos na IPB!
AGE de Eleição - Queridos irmãos, neste mês
estaremos reunidos em Assembleia Geral para a
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eleição da nova diretoria da UPH-Rio. Será no
terceiro domingo deste mês (16/10). O presidente
da UPH-Rio, Diác. Adeclen Garcia, convoca todos
os sócios para estarem presentes! Falando em
eleições, hoje é dia de exercer nosso dever cívico.
Esteja em oração pelo processo de eleição em
todo o país! Que o Senhor abençoe aqueles que
irão liderar a nação nos próximos anos!
Depois da votação, lembre-se que hoje
também é dia de Reunião de Oração da UPHRio. Para participar, basta ter uma conta de
Telegram e clicar no link abaixo, às 17h30:
https://t.me/uphriogrupo?videochat
Fique por dentro das nossas atividades
participando de alguma das nossas redes
sociais:
https://t.me/uphrio/431
UPA - União Presbiteriana de Adolescentes
Devocional e EBA - Neste domingo não teremos
a nossa devocional e nem a EBA, tanto na parte
da manhã como da tarde. Conferência Power! a nossa Conferência está chegando!!!! E
esperamos a sua presença. A Conferência vai
acontecer no dia 29 de outubro, às 14h. Será um
dia abençoado, com palavra e louvor.
Movimento Oásis
03/10 - Reunião de Oração | Presencial | 18h;
09/10 - Bazar | 08h às 18h;
11/10 - Curso | On-line | 19h;
16/10 - Devocional | Preletora: Leninha Maia |
16h;
18/10 - Curso | On line | 19h;
31/10 - Reunião de Oração | Presencial | 18h.
Atenção! A partir do mês de outubro, todas as
reuniões serão realizadas de forma presencial,
às 18h.

Culto Matutino 10h30min
Prelúdio
I – ADORAÇÃO E LOUVOR
Litania de Louvor:
Dirigente: “Aleluia! Louvai ao Senhor do alto
dos céus, louvai-o nas alturas.” (Sl 148. 1)
Congregação: “Louvai-o, todos os seus
anjos; louvai-o, todas as suas legiões
celestes. Louvai-o, sol e lua; louvai-o,
todas as estrelas luzentes.” (Sl 148. 2-3).
Todos: “Louvem o nome do Senhor, porque
só o seu nome é excelso; a sua majestade
é acima da terra e do céu. Louvarei ao
Senhor durante a minha vida; cantarei
louvores ao meu Deus, enquanto eu
viver.” (Sl 148. 13; Sl 146. 2).
27 HNC – “Um Hino ao Senhor.”
(Mattathias Gomes dos Santos)
Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO
Leitura Uníssona: “Que darei ao Senhor
por todos os seus benefícios para
comigo? 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.” (Sl 116. 12; Pv 3. 9-10).

#liturgia

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO
Leitura Bíblica: Lucas 1. 1-4
Presb. Iaco Lobo
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema: “Emanuel, A nova vida entre nós!”.
IV – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO
Leitura Uníssona: “Filhinhos meus, estas
coisas vos escrevo para que não pequeis.
Se, todavia, alguém pecar, temos
Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o
Justo; e ele é a propiciação pelos nossos
pecados e não somente pelos nossos
próprios, mas ainda pelos do mundo
inteiro.” (1 Jo 2. 1-2)
Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
V – COMUNHÃO E CONSAGRAÇÃO
Ceia do Senhor:
Ministração do pão
187 HNC – “Cidade Celestial”
Cântico: “Tudo que Jesus Conquistou
na Cruz.”
Ministração do Vinho
88 HNC – “Amor Perene.”

Marcha da Fidelidade: Vida e bens
consagrados ao Senhor

Cântico: “Calmo, Sereno e Tranquilo.”

392 HNC – “Vida Vitoriosa.”

V – DEDICAÇÃO E ENVIO

Cântico: “Oferta de Amor.”

Cântico: “Recebi um novo coração do Pai.”

Oração de Consagração
Pastorais

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Batismos Infantis

Poslúdio
5 - Boletim Dominical

#liturgia Culto Vespertino 19h
Prelúdio: “Pra onde Iremos?”
I – “Tributai ao Senhor, ó famílias dos
povos; tributai ao Senhor glória e
força.” (Sl 96. 7)
Convite à Adoração:
Dirigente: “Louvar-te-ei, Senhor, de todo o
meu coração; contarei todas as tuas
maravilhas.” (Sl 9. 1)
Congregação: “Alegrar-me-ei e exultarei
em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu
cantarei louvores.” (Sl 9. 2)
Todos: “Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e força. Tributai
ao Senhor a glória devida ao seu nome,
adorai o Senhor na beleza da santidade.”
(Sl 29. 1-2)
Cântico -“Venha o Teu reino.”
Cântico - “Aclame ao Senhor.”
Oração de Adoração
II – “…Trazei oferendas e entrai nos
seus átrios…” (Sl 96. 8)
Leitura Uníssona:“Porque, no meio de
muita prova de tribulação, manifestaram
abundância de alegria, e a profunda
pobreza deles superabundou em grande
riqueza da sua generosidade. Porque eles,
testemunho eu, na medida de suas posses
e mesmo acima delas, se mostraram
voluntários, pedindo-nos, com muitos
rogos, a graça de participarem da
assistência aos santos.” (2 Co 8. 2-4)
Cântico: “Reina em mim.”
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Consagração da Vida e dos bens ao
Senhor
Oração de Consagração
Pastorais
III – “Com efeito, grandes coisas fez o
Senhor por nós; por isso estamos
alegres.” (Sl 126.3)
Leitura Uníssona: “Se o meu povo, que se
chama pelo meu nome, se humilhar, e
orar, e me buscar, e se converter dos seus
maus caminhos, então, eu ouvirei dos
céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra.” (2 Cr 7. 14)
Motivos de Oração
Cântico: “Te Louvarei.”
Oração Silenciosa
Oração Pastoral
Palavra do Casal - Presidente do ECCC:
Presb. Luís Alberto Santos e Cláudia Freitas
Santos.
IV – “Guardo no coração as tuas palavras,
para não pecar contra ti.” (Sl 119. 11)
Leitura Bíblica: Salmo 14. 1-7
Presb. João Bastos
Mensagem: Rev. André Luis Albuquerque
Tema da série: “Refúgio, A Confiança no
Deus do Recomeço.”
V – “O Senhor guardará a tua saída e a
tua entrada, desde agora e para
sempre.” (Sl 121.8)
Cântico: “Redenção.”
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo
Poslúdio: “Vou seguir com Fé.”

#aniversariantes da semana
#de nascimento
Hoje: Clarice Matera Lins Gomes, Rachel Heinzle Sathler, Thiago Mattos Nogueira;
Seg 03: Claudionor Fonseca, Jane Simone de Oliveira, Lucas Biato de Oliveira;
Ter 04: Enzo Garcia Cascardo, Gelcia Moreira Improta, Jefferson Sing Toledo
Júnior;
Qua 05: Carlos Cesar Moura, Henrique Candioto Braga, Isaac Garcia de Camargo,
Isaac Silva de Oliveira, Shirley Dias Domingues Coelho;
Qui 06: Presb. Aguinaldo Luiz de Castro, Matheus Bimbi Mallat Tostes, Sergio
Manoel de Souza;
Sex 07: Giovana Luna Paz de Oliveira, Maria Eduarda de Assunção Mesquita,
Maria Gabriela Martins Mynssen Miranda de Freitas, Regina Lucia da Silva
Passos, Rubyard da Silva Carvalho, Valdir Dal´Evedove (Polaco), Vinícius da
Silva Ramos;
Sáb 08: Edina de Carvalho Freire, Francisco José Matos Pires Tenório de Oliveira,
Karen Abdo de Campos, Maria Eduarda Nogueira Vasconcellos Miranda de
Freitas.

#de casamento
Seg 03: Jonathas Diniz Vieira Coelho e Marcela de Freitas Braga Coelho, Érica
Cristina Lessa Monteiro e Damião Antonio Souto Pinto;
Ter 04: Ricardo Emerson Crescente Machado e Michelle D'avila de Almeida Neves
Machado;
Qua 05: Lauriane Marinho Candeco e André Luís Duncan Quintanilha, Kamilla
Botelho Fusco e Felipe Baronto de Andrade, Henrique Candioto Braga e Alice
Berlingeiro Régula;
Qui 06: Eliane de Oliveira Maia dos Santos e Joel Roberto dos Santos;
Sex 07: Maria Eunice de Oliveira Souza e Geraldo de Oliveira Souza;
Sáb 08: Talita Franco Rodrigues e Celso da S. Rodrigues.
"Este é o dia que o Senhor fez; nele nos
alegraremos e exultaremos." (Salmo 118.24)

7 - Boletim Dominical

#agenda de
oração
"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, Eleny Silva, Marília
Costa, Elio Sardinha, Artur Martins da
Costa, Ezequiel Vieira de Sá, Gerci
Maria da Silva, Suzy Aguiar, Alice
Lugarinho, Evando Radicetti e Edmar
(Esposa do Roberto).
Outros Motivos: Pela Ucrânia e pelas
eleições no Brasil.

#meditações
diárias
Seg 03:
Removendo o intruso - Efésios 5:25-33
Ter 04:
Conforto estranho - 2 Reis 6:15-17;
Qua 05:
Comece com o fim - Filipenses 1:3-11
Qui 06:
Você a verá novamente - 1 Coríntios 15:34-12-22;
Sex 07:
Nós importamos? - Salmo 90:1-2-10-17;
Sáb 08:
O restaurador das árvores - Salmo 1;
Dom 09:
Uma reação crítica - Provérbios 15:1-231-33.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos

Escala de Pregação
10h30min: Rev. Renato Porpino
19h: Rev. André Albuquerque
Escala de Púlpito de Presbíteros:
02/10: 10h30min: Presb. Iaco Lobo
19h: Presb. João Bastos
09/10: 10h30min: Presb. Johannes Gaiser
19h: Presb. Jorge Apocalypses
16/10: 10h30min: Presb. Luís Alberto
19h: Presb. Luís Monteiro
23/10: 10h30min: Presb. Newton Alvarez
19h: Presb. Olympio Bezerra
30/10: 10h30min: Presb. Paulo Raposo
19h: Presb. Peter Tenney
8 - Boletim Dominical

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 02/10/2022: Mário Sérgio, Jorge
Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia, Antônio
Renato, Lilian Canto, Marcelo Freitas, Tiago
Trindade.
Próximo Domingo 09/10/2022: Walter
cascardo, Marcelo Magalhães, João Márcio,
Pedro Henrique, João Henrique, Carlos
Candido, João Paulo, José Vinícius.
Escala do Som:
Domingo: 02/10/2022: Victor Mota e Felipe
Agum.
Próximo Domingo: 09/10/2022: Ricardo
Dowsley, Jerson Neto.

#ump

Diretoria:
Presidente:
Diác. Miguel Camboim

Vice-Presidente:
Maria Luisa Miranda

1ª Secretária:
Gabrielle Pereira

2ª Secretária:
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Transtornos mentais
Vivemos numa época onde o mal do século é a Depressão,
sendo esta doença, assim como diversos outros transtornos mentais,
cada vez mais comum entre as famílias de todo o mundo. Então nos
perguntamos: Por que este mal tem atingido tantas famílias nos últimos
tempos?
A resposta para essa pergunta se encontra em diversos
trechos da Bíblia e um dos que chamam mais atenção se encontra em
Lucas 8:4-15, onde a Palavra de Deus nos ensina através de uma
parábola de Jesus Cristo, que as sementes que caem em boa terra criam
raízes, crescem e muito produzem, enquanto as que caem pelo caminho,
não são semeadas e as que caem sobre espinhos ficam sufocadas, não
conseguindo crescer.
Com essa parábola vemos que isso acontece muito nos dias
de hoje e, ao recebermos a Palavra de Deus, sabemos que estamos
plantando sementes em nossos corações, fazendo semear as mais
lindas obras em nossas e na vida daqueles que estão próximos de nós,
permitindo cada vez menos que sejamos alcançados por pensamentos
ruins. O caminho para nos afastarmos dos maus pensamentos é sempre
nos fortalecermos em Cristo, plantando as sementes em nossos
corações, nos alimentando da palavra de Deus e mantendo nossas
orações. Pois aqueles que andam nos caminhos do Senhor, andam no
caminho do bem, da justiça, do amor, da fidelidade e do perdão. a partir
daqui deve ser dado enter para um novo parágrafo, pois estava tudo na
terceira pessoa (nós) e agora começa a concordância utilizando a
segunda pessoa (tu) até o final. livro de Isaías 43:2-3 “Quando passares
pelas águas, eu serei contigo; quando, pelos rios, eles não te
submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a
chama arderá em ti. 3. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de
Israel, o teu Salvador; dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá, por
ti.” Confie nas promessas que Deus tem para sua vida e de sua família.
Ele está cuidando de ti e nada te acontecerá se caminhares ao Seu lado.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele.
Então quando pensares em desistir, lembre-se que existe um Deus que te
ama e fará tudo por ti, inclusive o impossível.
Matheus Guedes
HOJE É DIA DE ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! Iniciaremos o módulo "Em
guarda: defendendo a nossa fé!" , no qual aprenderemos sobre
Apologética! Aulas com o nosso Rev. Daniel Jardim! Esperamos você, às
17h, na Sala da UPH!
AMANHÃ É DIA DE ECOS CONEXÃO! Participe da célula da nossa
UMP, às 19h, na casa da Gabi Santi, no Catete! Mais informações com a
nossa Diretoria!
SEXTA-FEIRA É DIA DE CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus conosco
todas as sextas, às 20h!
A FREEDOM 2022 ESTÁ CHEGANDO! No dia 14/10 receberemos o
Projeto Sola e o Pastor Pedro Pamplona; já no dia 15/10 será a vez de
Mauro Henrique & Banda e do Pastor Rodrigo Bibo! Imperdível! Às
19h30, aqui na Catedral!
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