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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 



“Os teus olhos me viram a substância ainda 
informe, e no teu livro foram escritos todos 

os meus dias, cada um deles escrito e 
determinado, quando nenhum deles havia 

.ainda.” (Sl 139. 16)

 Não há acaso, coincidência ou 
destino determinando a extensão da vida dos 
eleitos na terra.  O Deus, Criador Soberano, os 
gerou no útero materno, os trouxe à vida e 
determinou o dia do nascimento e da morte. 
N a d a ,  n a  j o r n a d a  d a  v i d a  q u e  E l e 
predeterminou, pode ser alterado por 
fenômenos naturais ou sobrenaturais. 
 O  que  o  Supremo Cr i ador  e 
mantenedor da vida escreveu em seus decretos 
sobre nós, se cumprirá no tempo que Ele, como 
Onisciente, determinou em sua providência e 
graça!
 Ele, num ato soberano de amor, 
escreveu a nossa história de antemão; antes de 
sermos, Ele nos tornou.  No tempo, 
previamente, Ele elaborou a crônica da nossa 
vida; escreveu sua poesia e compôs a trilha 
sonora da nossa existência!  No palco do 
mundo, nos colocou como protagonistas, 
como autor do enredo que dimensiona o nosso 
viver.
 Nada foge à sua percepção no que diz 
respei to  aos e le i tos ,  aos que foram 
predestinados por Ele na eternidade!  Não 
éramos nada, mas Ele nos preordenou para 

filhos, e, no tempo, fomos privilegiados com a 
adoção em Cristo.  A perfeita justiça de Cristo 
imputada a nós, desfez os limites e destruiu as 
imperfeições; tornamo-nos filhos de Deus!
 Ele acompanha os eleitos ainda em 
formação, "a substância ainda informe" no 
útero materno; determina a família e o dia do 
nascimento; e, durante a vida inteira, nos 
acompanha, provê o sustento, o crescimento; 
acompanha a maturidade da nossa existência; 
conhece nossos pensamentos e sentimentos; 
ajuda nas nossas escolhas e atitudes.  (Quando 
falamos, decidimos ou agimos erroneamente, 
não foi por influência Dele.) 
 Nos decretos eternos de Deus, a 
história da nossa vida foi escrita do nascimento 
à morte, e os nossos anos determinados 
previamente.  Deus determinou e sabe quantos 
anos cada eleito viverá.  O eleito não antecipa 
sua morte ou prolonga a sua vida além do que 
Deus planejou e determinou.
 O Soberano Deus, Senhor do 
Universo e da vida, determinou que Adão, o 
pr imei ro  homem, v ivesse 930 anos; 
Matusalém viveu 969 anos; Abraão, o Pai da 
Fé, viveu 175 anos; Moisés, o "autor da Lei", 
viveu 120 anos; Jesus Cristo, como verdadeiro 
homem, viveu 33 anos.  Atualmente, a média 
de vida no Brasil é de 76 anos.
 Viva para Glória de Deus! 

                                                                   Rev. Isaías Cavalcanti

                                                                                      Pastor Auxiliar

#editorial

OS DIAS DA EXISTÊNCIA CONTADOS POR DEUS!



Convocação da AGE para Eleição de 
Presbíteros.
 Tendo em vista o vencimento do 
mandato do Presb. Paulo Raposo Correia, 
no final de dezembro deste ano, o Conselho 
convoca a Igreja para reunir-se em 
Assembleia Geral Extraordinária no dia 16 
de outubro, das 9 (nove) às 21 (vinte e uma) 
horas, para a eleição de 2 (dois) presbíteros.
 A votação acontecerá das 09h, às 
19h45min, interruptamente, e o término da 
AGE no encerramento do Culto Vespertino.
 Ore pela Assembleia e compareça 
para exercer sua cidadania no Reino de 
Deus, cumprir o seu dever eclesiástico e ter 
o privilégio de homologar os nomes que o 
Espírito Santo escolheu!

Nasceu Zoe Heloisa Araújo Dutra Louviz
 No Dia 19 de Setembro, às 
18h07min, com 51 centímetros, 3.620 kg 
de fofura e muita saúde. Filha de Josué 
Araújo Dutra e Brenda Araújo, segunda neta 
de nossa irmã Vania Dutra. A família a 
recebe como herança do Senhor aos pais e 
aos avós!
 Que Zoe cresça em estatura, 
sabedoria e graça, diante de Deus, na 
família e sociedade. Que a presença e as 
bênçãos de Deus acompanhem sua vida!

Recital de música sacra da APAS
 Na próxima quarta-feira, dia 
28/09,19h, em nossa Igreja, a APAS estará 
promovendo um Recital de Música Sacra.  
As músicas da apresentação serão em 
hebraico e inglês com os irmãos Sílvio 
Harburger e Cíntia Fortunato. Participe!

Eleição de Presbítero - Instrução à 
Igreja:

N e n h u m  o f i c i a l  p o d e  e x e r c e r 
simultaneamente dois ofícios, nem pode 
ser constrangido a aceitar cargo ou ofício 
contra a sua vontade. (Art. 29 – CI/IPB)

3 – Atribuições do Presbítero. 
O Presbítero Regente representante 

imediato do povo, por este eleito e 
o r d e n a d o  p e l o  C o n s e l h o ,  p a r a , 
juntamente com o pastor, exercer o 
governo e a disciplina e zelar pelos 
interesses da igreja a que pertencer, bem 
como pelos de toda a comunidade, 
quando para isso eleito ou designado. 
(Art. 50 – CI/IPB)

Compete ao Presbíterio:
a) levar ao conhecimento do Conselho 

as faltas que não puder corrigir por 
meio de admoestações particulares; 

b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas;
c) instruir os neófitos, consolar os aflitos e 

cuidar da infância e da juventude; 
d) orar com os crentes e por eles; 
e) informar o pastor dos casos de 

doenças e aflições; 
f) distribuir os elementos da Santa Ceia;
g) tomar parte na ordenação de 

ministros e oficiais;
h )  r ep resen t a r  o  Conse lho  no 

Presbitério, este no Sínodo e no 
Supremo Concílio. (Art. 51 – CI/IPB)

“O exercício do presbiterato e do 
diaconato limitar-se-á ao período de 
cinco anos, que poderá ser renovado” 
(Art 54 – CI/IPB).

#notícias gerais



#sociedades e ministérios

JuntaDiaconal

Pedido de Cadeira de Rodas - Nossa Junta 
Diaconal necessita de doação de cadeira de 
rodas, assim, estaremos cuidando 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, 
correspondências, solicitações (relacionados)  
e assuntos à Junta Diaconal, sejam realizados 
a t r a v é s  d o  n o s s o  e - m a i l  o f i c i a l : 
jd@catedralrio.org.br.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina 

Reuniões de oração: Sinodal:  Todas as 
segundas-feiras, às 8h.

SAF Rio - Todas as terças - feiras, às 9h. Cara 
sócia participe, Você será abençoada.

Reuniões Departamentais - Participe e 
receba a bênção! Entre sempre em contato com 
sua coordenadora.

Reunião Executiva - Dia 29 de setembro, às 
14h30min na Igreja.

Assinatura SAF Revista - Se você deseja 
assinar ou renovar sua assinatura, essa é a 
oportunidade - Preço: 35,00. São 4 edições ao 
ano. Pagamento até o final de Setembro. 
Procure sua coordenadora.

Retiro Espiritual - Dia 8 de outubro, no Sítio 
do Papai em Guapimirim– Reserve seu lugar 
no ônibus. Inscrições e pagamentos. Maiores 
detalhes com sua coordenadora.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

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

71º ECCC - Chegou a hora de “colocar a mão 
na massa”.  Este foi o clima de fechamento da 
3ª reunião preparatória. Transformação 
desmembrada em conversão, santificação e 
consagração. Entre os dias 23 e 25 de setembro 
nossos encontreiros estarão empenhados 
nesta nobre missão. Se neste momento você 
não teve a disponibilidade para se envolver 
numa das equipes, esteja na retaguarda de 
oração. Que o Senhor nos dê uma colheita 
superabundante! 
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Reunião de Avaliação do 71º ECCC – Vem 
pra cá encontreiro ... Venha participar desta 
reunião maravilhosa cheia de testemunhos 
edificantes e abençoadores. Toda glória ao 
nosso Deus! Dia 27/09, às 20h, no Salão 
Álvaro Reis. 

EBD – As classes da nossa EBD continuam. 
Aprecie esta bela oportunidade de aprender e 
crescer no conhecimento da Palavra de Deus. 
Domingo, às 9 h na sala Myriam Duffrayer (sala 
ao lado do templo).

Aniversário de Casamento – É uma bênção! 
Presente de Deus! Casamento alicerçado na 
rocha que é Jesus! “E todos quantos o virem os 
reconhecerão como família bendita do Senhor”. 
Parabéns pelo aniversário de casamento! 

UPH - União Presbiteriana de Homens

Reunião de Oração - Na semana que vem 
teremos a nossa Reunião. Marque em sua 
agenda: 02/10, às 17h30min. Lembrem-se que 
será on-line, no nosso grupo do Telegram.

Fique por dentro das nossas atividades 
participando de alguma das nossas redes 
sociais: https://t.me/uphrio/431

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devô Hoje! Ecos Oxigênio, com Miguel e 
Gabi. Venha ouvir a palavra de Deus, às 17h30, 
na sala da UPA. Estaremos esperando você!

Conferência Power - Daqui a pouco a UPA 
estará divulgando mais informações, fiquem 
atentos às nossas redes socias. Em Jesus 
Somos mais fortes!

UPA!EBA - Escola bíblica para adolescentes, 
nesse domingo a EBA vai acontecer 9h com o 
tema do módulo "perguntas variadas sobre 
o cotidiano do adolescente". Contamos 
com a sua presença.

Treinamento da Freedom - Os adolescentes 
foram chamados para ajudar no dia da 
Freedom, o treinamento é hoje, às 16h30min. 
Contamos com a sua participação

Movimento Oásis

03/10 - Reunião de Oração | On line | 19h;
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 | On line | 19h.

No Quarto com Deus

Os que entendem superficialmente a Palavra de 
Deus podem ceder facilmente a "ventos de 
doutrinas" ou a narrativas distantes da 
Verdade? Ler ou viver a Palavra? O que 
percebemos sobre o que poderá ocorrer a partir 
de 2023, vislumbrando o que ocorre no Brasil e 
no mundo atualmente? Há um contexto 
espiritual? Nos isentamos de falar de religião e 
polí t ica? HOJE na área da CANTINA. 
"ISENTÕES DE CRISTO", com o Pastor DANIEL 
JARDIM, às 17h. Não transmitiremos, 
portanto, você e seus amigos estão convidados 
participar deste evento presencialmente: "No 
4o com Deus, o melhor lugar para se estar."

#sociedades e ministérios
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO À TRINDADE

Litania de Louvor:
Dirigente: “Firme está o meu coração, ó 

Deus, o meu coração está firme; cantarei e 
entoarei louvores.” (Sl 57. 7)

Congregação: “Pois a tua misericórdia se 
eleva até aos céus, e a tua fidelidade, até 
às nuvens.” (Sl 57. 10).

Todos: “Sê exaltado, ó Deus, acima dos 
céus; e em toda a terra esplenda a tua 
glória.” (Sl 57.11).

177 HNC – “Firme nas Promessas.”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis
 

II – GRATIDÃO AO DEUS PROVEDOR 

Leitura Uníssona: “Ora, a fé é a certeza de 
coisas que se esperam, a convicção de fatos 
que se não veem. De fato, sem fé é 
impossível agradar a Deus, porquanto é 
necessário que aquele que se aproxima de 
Deus creia que ele existe e que se torna 
galardoador dos que o buscam.”(Hb 11.1; 6).

93 HNC – “Firmeza na Fé.”

Marcha da Fidelidade
Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO 
AO SENHOR

Leitura Uníssona: “Ainda que a figueira não 
floresça, nem haja fruto na vide; o produto 
da oliveira minta, e os campos não 
produzam mantimento; as ovelhas sejam 

arrebatadas do aprisco, e nos currais não 
haja gado, todavia, eu me alegro no 
Senhor, exulto no Deus da minha 
salvação... Mas o justo viverá pela sua 
fé.” (Hc 3. 17-18; Hc 2.4)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA DE DEUS 

Leitura Bíblica: Salmo 13. 1-6 
 Presb. Denilson Sevilha
Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Isaías Cavalcanti
Tema: “Adoração, Estilo de uma Nova Vida.”

V – DEDICAÇÃO AO SENHOR

Cântico: “Oh! Por que duvidar?”. 

Oh! Por que duvidar, sobre as ondas do mar,
Quando Cristo o caminho abriu ?
Quando forçado és contra as ondas lutar,
Seu amor a ti quer revelar.

Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos
E navega com fé em Jesus;

E então tu verás que bonança se faz,
Pois, com ele, seguro serás.

Trevas vêm te assustar, tempestades no mar?
Da montanha o Mestre te vê;
E na tribulação
Ele vem socorrer,
sua mão bem te pode suster.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Prelúdio: “É de Coração.”

I – ADORE COM FERVOR

Convite à Adoração:
Dirigente: “Pelo que Davi louvou ao Senhor 

perante a congregação toda e disse: 
Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, 
nosso pai, de eternidade em eternidade.” 
(1 Cr 29. 10)

Congregação: “Teu, Senhor, é o poder, a 
grandeza, a honra, a vitória e a majestade; 
porque teu é tudo quanto há nos céus e na 
terra; teu, Senhor, é o reino, e tu te 
exaltaste por chefe sobre todos.”                  
(1 Cr 29.11)

Todos: “Riquezas e glória vêm de ti, tu 
dominas sobre tudo, na tua mão há força 
e poder; contigo está o engrandecer e a 
tudo dar força. Agora, pois, ó nosso 
Deus, graças te damos e louvamos o teu 
glorioso nome.” (1 Cr 29. 12-13)

Cântico: “Em espírito e em Verdade.”

Cântico: “Aclame ao Senhor.”

Oração de Adoração

II –  CONSAGRE COM ALEGRIA 

Leitura Uníssona:“Assentado diante do 
gazofilácio, observava Jesus como o 
povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos 
ricos depositavam grandes quantias. 
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. 41-44)

Cântico: “Adoração sem Limites.”

Consagração da Vida e dos bens ao 
Senhor
Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Confessai, pois, os 
vossos pecados uns aos outros e orai uns 
pelos outros, para serdes curados. Muito 
pode, por sua eficácia, a súplica do 
justo.” (Tg 5. 16)

 
Motivos de Oração
Cântico: “Em Teus Braços.”
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NA PALAVRA

Leitura Bíblica: Efésios 6. 10-24
             Presb. Fernando Lopes 

Mensagem: Rev. Daniel Jardim
Tema da série: “Alcançados para Alcançar: 
A Obra de Cristo para Relacionamentos 
Saudáveis.

”V – SIRVA COM AMOR

Cântico: “Ele continua sendo bom.”
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: “Rei do meu coração.”

#liturgia Culto Vespertino  19h
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Hoje: André Luiz Rodrigues Ribeiro e Aline Barbosa Vieira.
Seg 26: Luiz Antônio Cardoso e Adriana Andrade Cardoso, Mariza Gomes Lins 

Leite e Severino Francisco Leite.
Ter 27: Hugo Viana Martins e Geanny Viana Pinheiro, Rev. André Luis Silva de 

Albuquerque e Thalita Alves Castro de Albuquerque. 
Qua 28: Luiz Antônio Fernandes Caseira e Ângela Leite Fernandes Caseira, Eliane 

Maria de Araújo Loureiro e Márcio Castello Branco Loureiro.
Sex 30: Luíza Maria Nogueira Damásio Decotelli da Silva e Ezequiel Decotelli da 

Silva, Alfredo Pereira da Silva Júnior e Patrícia de Nazaré Almeida Pantoja da 
Silva.

Sáb 01: Nádia Regina Ruggeri Ribeiro Da Costa e Luiz Guilherme Ribeiro da Costa.

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

#aniversariantes da semana

Hoje: Lilian Mary Canto Costa.
Seg 26: Ana Luíza Melo dos Santos, Dalva Lúcia Rodrigues, Fernanda Polo 

Mendes da Cunha Muniz, Jaqueline Sales da Costa, Maria Aparecida Garcia 
Diferenz, Maria de Fátima Gomes da Costa, Rafael Jardim D´Assunção, 
Terezinha dos Santos Melo. 

Ter 27: Ana Alice Lins Arrighi, José Roberto Da Silva Bahia, Marcus Avillez Do 
Amaral, Ricardo Émerson Crescente Machado, Vinícius Canto Costa.

Qua 28: Edith Barboza Muniz, Sandra Rodrigues Mendes Machado.
Qui 29: Cíntia Cristina Francisca Fortunato, Emilly Souza Santos, Karen Salazar 

Livio Marotta, Leni Monteiro Paulino Fernandes, Maria Luiza Baptista Carneiro, 
Ricardo Ribeiro Pinho.

Sex 30: Endrew Moreira Arrabal, Izabel Evangelista de Souza, Márcio Luiz Gomes 
Dias, Melissa Sathler Braga.

Sáb 01:  Bernardo Soares da Conceição Silveira, Elisabete Sucasas Gomes Dos 
Santos, Eunice Silva da Rocha, Gilberto Dias de Cantuária Farias, Marcelo 
Ricardo Santos da Silva, Vania Neves Hansen.

#de nascimento

#de casamento



#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, 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.

Seg 26: 
Ele cumpre as Suas promessas - 

Hebreus 6:13-20

Ter 27: 
Vagando - Lucas 15:1-7;

Qua 28: 
N u n c a  n o s  c o n t e n t a m o s  - 

Eclesiastes 1:1-11
Qui 29: 
Olhos para ver  - Salmo 119:97-104;

Sex 30: 
Enraizado no amor  - Efésios 3:14-21;

Sáb 01: 
O Perdão nunca é demais - Ne 9.27-31;

Dom 02: 
Símbolos de Amor - Ct 8. 5-7.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Isaías Cavalcanti 
19h:  Rev. Daniel Jardim

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

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 25/09/2022: Ricardo Dowsley, 

Leonardo Trindade, Sérgio Branco, Pedro 
Lobo, Jorge Camacho, Charles Mattos, 
Rodrigo Nobre, Jérson Ferreira Neto.

Próximo Domingo 02/10/2022: Mário Sérgio, 
Jorge Gorne, Adolfo Correia, Lúcio Maia, 
Antônio Renato, Lilian Canto, Marcelo 
Freitas, Tiago Trindade.

Escala do Som:
Domingo 25/09/2022: Leonardo Sayão, Luiz 

Henrique.
Próximo Domingo: 02/10/2022: Victor Mota 

e Felipe Agum.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Como lidar com o coração abatido? 
"Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em 
Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu." Salmo 42.11
                No último 17 de julho, o jornal "Folha de São Paulo" divulgou dados de 
uma pesquisa indicando que o Brasil vive uma epidemia de distúrbios na área da 
saúde mental, com uma multidão de deprimidos e ansiosos espalhados por todo o 
país.  Porém, apesar dos dados apontarem para o grande contingente de pessoas 
que sofrem, a realidade observável parece dizer o contrário. Basta uma rápida 
olhada nas nossas redes sociais para vermos o completo oposto do que as 
pesquisas apontam: uma multidão de felizes e bem-sucedidos, cujas vidas são 
uma sucessão de alegrias e momentos marcantes que devem ser compartilhados 
aos quatro ventos. Nossa sociedade é uma sociedade sem espaço para lidar com o 
sofrimento, é uma sociedade da positividade, que coage a felicidade e que nega a 
realidade da dor. Mas a realidade do sofrimento é evidente. A dor da perda, do 
abandono, da comparação, do excesso de trabalho, da distância forçada, da 
pressão por resultados, dentre uma infinidade de outras, se fazem presentes a 
todos que se propõem a simplesmente viver a vida. Mesmo sem espaço, a dor e o 
sofrimento da vida continuam existindo; mesmo sendo negadas, elas continuam a 
causar seus estragos silenciosos. Contudo, se voltarmos nossos olhos para os 
versos do Salmo 42, perceberemos que eles nos ensinam como lidar corretamente 
com o coração abatido, com a alma que se perturba dentro de si mesma e que busca 
renovo e esperança. A primeira lição que o salmista nos ensina sobre como lidar 
com o coração abatido é: reconheça a realidade da tristeza. O salmista não se 
engana em negações ou meias palavras. A crueza com que abre seu coração fica 
evidente quando olhamos para o texto.  Outra lição que ele nos ensina é: pregue 
para si mesmo. Estando com o coração abatido, ele não escuta a própria alma, que 
está abatida e perturbada, e muito menos o escárnio daqueles que desdenham a 
sua fé. O salmista prega para si mesmo aquilo que fundamenta a sua própria 
esperança no Senhor. Ele não ouve o que sente, mas ouve a verdade da palavra. A 
última lição que o salmista nos ensina é: espere a salvação que vem de Deus. O 
salmista não tenta salvar a si mesmo, ele sabe que não consegue reconduzir seu 
coração a uma posição melhor, quanto mais retornar a Israel e reconstruir o templo. 
Pelo contrário, ele espera no Senhor, com a certeza de que será Ele que trará 
salvação no momento oportuno. O Salmo 42 nos ensina a esperar no Senhor, com 
razão: porque o Senhor trabalha em favor dos que nele esperam. Cremos num Deus 
que nos acolhe nos dias de alegria, mas também nos dias de coração abatido; é a 
nossa fonte de consolo e a razão da nossa esperança. As nossas redes sociais e a 
nossa cultura podem não ter uma resposta satisfatória para a tristeza sentida por 
muitos; mas a Palavra de Deus, esta sim, nos ensina a como lidar com o nosso 
coração abatido.

Jérson Neto

HOJE É DIA DE SALDÃO NO NOSSO BAZAR DA FREEDOM! TUDO A R$ 5,00! Não 
deixe de dar aquela passadinha no hall da cantina após os cultos matutino e 
vespertino! Você pode garantir aquela peça incrível por um precinho imperdível e, 
de quebra, contribuir com a nossa Conferência Jovem Freedom 2022! 
JÁ SABEM QUEM SERÃO OS NOSSOS CONVIDADOS DA FREEDOM 2022?! No 
dia 14/10, seremos conduzidos em louvor pelo PROJETO SOLA e a mensagem 
ficará por conta do PR. PEDRO PAMPLONA! Já no dia 15/10, será a vez de 
louvarmos a Deus com MAURO HENRIQUE & BANDA e ouvirmos a Palavra pelo 
PR. RODRIGO BIBO! Esperamos vocês, Igreja!
DIA 02/10, TEREMOS O RETORNO DA NOSSA ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! 
Módulo sobre Apologética e aulas com o nosso mentor espiritual Rev. Daniel 
Jardim!
SEXTA É DIA DE CULTO JOVEM! Venha adorar a Deus conosco na próxima sexta-
feira, às 20h!

#ump
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