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A cultura está nos moldando ou estamos moldando a cultura?
Sempre que leio o Antigo Testamento, acho incrível quantas vezes Israel 

falhou em cumprir um simples mandamento: Quando entrarem na terra que o Senhor, 
o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá 
praticam. (Deuteronômio 18.9) O problema perpétuo de Israel era adotar os valores e 
práticas das culturas vizinhas.

Os problemas de Israel parecem óbvios pra gente porque não 
enfrentamos os mesmos problemas culturais. Mas somos sim tentados a imitar os 
valores e práticas da cultura que nos cerca, e isso é igualmente perigoso. Aqui estão 
três desses valores culturais que temos dificuldade em perceber:
Seja você mesmo: Nossa cultura valoriza a autenticidade. “Faça sua própria 
jornada individual.” “Olhe para dentro de seus próprios sentimentos e intuição e 
deixe-os guiá-lo.” Essa visão se tornou tão mainstream que nem a questionamos 
mais. Há tantos filmes sobre isso que nem percebemos. E, no entanto, é uma visão 
radicalmente nova e que vai contra as Escrituras.

Afinal, as Escrituras muitas vezes contradizem nossos impulsos mais 
profundos. Elas nos chama a não olhar para dentro, mas para fora de nós mesmos e 
para o alto, para que possamos saber o que é verdadeiro e certo. Isso nos dá boas 
razões para questionar nossa própria intuição.

Questione a autoridade: Se o filme não é sobre o “seja você mesmo”, 
certamente envolve questionar a autoridade. Qualquer uma: pais, professores, líderes 
etc. E tenho certeza de que você já viu alguém fazendo isso em sua vida diária também: 
“Ninguém pode lhe dizer o que fazer. Aqueles que afirmam ter autoridade estão 
tentando nos oprimir e devemos resistir.”

Mas estamos sim sob autoridade, de acordo com as Escrituras. Nós 
respondemos a Deus. Devemos nos submeter aos comandos que ele deu e às 
estruturas de autoridade que ele colocou sobre nossas vidas, incluindo pais, chefes, 
governo e líderes da igreja (enquanto não nos pedirem pra desobedecer a Deus). A 
Escritura vê a submissão como o dever de todo cristão, algo a ser bem-vindo e não 
resistido. 

Evite Sofrimento: A cultura ensina que nosso objetivo é maximizar a 
felicidade e evitar qualquer dor emocional. Se algo não te faz feliz, pare de fazê-lo. Isso 
vale para relacionamentos (até casamentos), trabalho, e muito mais. Se algo estiver 
remotamente provocando você, questionando algo e deixando você desconfortável, 
cancele. Mas o sofrimento é inevitável. Os cristãos são chamados a sofrer diariamente 
por causa do Evangelho. Devemos esperar que o sofrimento venha, é parte dessa vida 
e pode ser usado para o nosso próprio crescimento. 

Essas ideias têm consequências. Elas nos roubam alegria e nos 
levam a práticas que nos distanciam de Deus. Devemos prestar atenção a isso e 
lembrar a melhor maneira de viver: encontrar nossas vidas perdendo-as, submeter-
nos com alegria a Deus e demais autoridades, e sofrer por causa daquele que sofreu 
por nós. Esse é o caminho contra intuitivo para uma vida plena.

Raquel Correia

HOJE TEREMOS ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! Daremos início a um módulo sobre 
Apologética, intitulado "Em guarda: defendendo a nossa fé!" Esperamos vocês, às 
17h, na Sala da UPH! Aulas com o nosso Rev. Daniel Jardim!

A ESPERA ACABOU! CHEGAMOS À SEMANA DA NOSSA CONFERÊNCIA JOVEM 
FREEDOM 2022! Contamos com a presença de todos os nossos amados irmãos 
nesta sexta (14),quando receberemos o Projeto Sola e Pastor Pedro Pamplona; e neste 
Sábado (15), com Mauro Henrique & Banda e Pastor Rodrigo Bibo! Ore por essa 
programação e participe do nosso evento que , sim, é organizado pela nossa 
juventude, mas que é realizado para glorificar o Senhor e edificar TODA a Sua Igreja! 
VEM PRA FREEDOM 2022!

#ump
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- 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, Eleny Silva, Marília 
Costa, Elio Sardinha,  Artur Martins da 
Costa, Gerci Maria da Silva, Suzy 
Aguiar, Alice Lugarinho, Evando 
Radicetti, Diácono Sérgio de Oliveira 
(esposo da Dra. Evodia Ribeiro de 
Oliveira), Raphaela Machado e Juliana 
Barcelos, Josué Vieira (levita do Canuto 
Regis)

Outros Motivos: Pela Ucrânia e pelas 
eleições no Brasil.

Seg 10: 
L u t a n d o  c o n t r a  o s  d r a g õ e s …  - 

Colossenses 2: 9-15
Ter 11: 
Conforto estranho - 2 Reis 6:15-17;

Qua 12: 
Amem os estrangeiros - Levíticos 19:33-

37.

Qui 13: 
Deus nos mantém - Isaías 41:1-10;

Sex 14: 
A imagem do desespero -  Salmo 107:4-9;

Sáb 15: 
Sem sabor - João 15:5-8;

Dom16: 
Lento, mas seguro - Mateus 13:31-35.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Renato Porpino
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 09/10/2022: Walter cascardo, 

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

Próximo Domingo 16/10/2022: Adeclen 
Santos, Tiago Castilho, Felipe Agum, Miguel 
Camboim, Luiz Cláudio, Victor Mota, Roberto 
Azeredo, Luiz Henrique.

Escala do Som:
Domingo: 09/10/2022: Ricardo Dowsley, 

Jerson Neto.
Próximo Domingo: 16/10/2022: Newton 

Alvarez, Tiago Trindade.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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 Um dos maiores inimigos do homem é 
inerente a ele em sua natureza pecaminosa. 
Condenado pelos sistemas religioso e secular, a 
soberba é vista como uma característica infeliz, uma 
eficiente pedra de tropeço e a própria razão da 
destruição dos relacionamentos. Muitos são 
prepotentes, arrogantes, orgulhosos e não se dão 
conta disso (ou preferem não admitir). De acordo 
com o escritor italiano Dante Alighieri, em sua obra 
"A Divina Comédia", os orgulhosos estão no ponto 
mais distante de Deus. E, até as culturas mais 
antigas, desde os primórdios, consideram o 
orgulho uma grave doença da alma. 

A crítica à soberba sempre teve um lugar 
de destaque nas doutrinas das Igrejas que 
professam a fé cristã. Tanto a Católica quanto a 
Protestante. No entanto, foi a Igreja Católica que 
colocou esse pecado no alto de uma lista de graves 
pecados. Sabe-se que essa lista surgiu por volta do 
ano 375 e foi atribuída a um monge grego, Evágrio 
Pôntico, que teria listado o que considerava as oito 
piores doenças espirituais. Mais tarde, no ano 590, 
o Papa Gregório I incorporou essa lista à doutrina 
católica, sob o título de “Os Pecados Capitais”. No 
século XVII, Tomás de Aquino a modificou, de 
acordo com o que considerava mais grave, 
deixando-a como conhecemos hoje: Gula, Avareza, 
Luxúria, Ira, Inveja, Preguiça e Soberba (ou 
Vaidade).

A soberba é manifestada no homem o 
tempo todo. E faz todo sentido quando se pensa 
egocentricamente, criando para si uma destacada 
necessidade de grandeza e de valorização. Essa 
característica pecaminosa também fica clara 
quando se bate orgulhosamente no peito, bradando 
o próprio nome, com espírito altivo. Os homens 
orgulhosos são capazes de se colocarem como 
melhores que todos os outros e merecedores de 
mais honra e reconhecimento. Exige-se respeito, 
elogio, poder, status e atenção para o que o soberbo 
considera ser a mais maravilhosa criação dos céus: 
ele mesmo e suas opiniões. 

Em alguma área da vida, Deus tem dado a 
você certas habilidades com as quais tem 
autoridade sobre outras pessoas? Se a resposta a 
essa pergunta é sim, então são necessárias algumas 
outras perguntas geradoras de reflexão neste 
momento: temos usado esta autoridade para nos 
promover ou para servir outros? O nosso estilo 
diário de vida tem indicado que estamos “andando 
nos passos de Jesus”? Temos cedido à tentação de 
tirar os outros do nosso caminho, enquanto 
procuramos subir a escalada do sucesso? Há 
alguém à sua volta cujos pés o Salvador o tem 
chamado a lavar? Quando avaliamos nossos 
relacionamentos com outros na igreja, temos 
esperado sermos servidos ou temos tomado 
iniciativa de servir? Conseguimos lembrar às 
pessoas que Jesus “não veio para ser servido, mas 
para servir e dar a sua vida”? 

Jesus es tabe leceu o  modelo  de 
humildade para aqueles que são d'Ele. “Estabeleci o 
modelo para vós, a fim de que, assim como eu vos 
fiz, vós também façais” (Jo. 13. 15). Na última noite 
de vida na Terra, Jesus estava com seus apóstolos 
em um sobrado em Jerusalém; durante a ceia, o 
Senhor se levanta e põe de lado a sua veste exterior. 
Ele amarra uma toalha na cintura, coloca água numa 
bacia, lava os pés dos discípulos e os enxuga com a 
toalha, função normalmente desempenhada pelo 
servo mais humilde da residência. 

O próprio Jesus explicou: “Sabeis o que 
vos tenho feito? (...) Se eu, embora Senhor e Mestre, 
lavei os vossos pés, vós também deveis lavar os pés 
uns dos outros. Pois estabeleci o modelo para vós, 
a fim de que, assim como eu vos fiz, vós também 
façais”. (Jo 13. 12-15). Não somos chamados ao 
evangelho palaciano, da nobreza, da soberba e do 
orgulho. Somos convocados ao Evangelho que 
olha nos olhos, que prefere em honra, que caminha 
junto, que respeita, que cuida e que ama, assim 
como o Senhor nos mandou fazer. Voltemos à bacia 
e à toalha para a Glória do Senhor. 

                                                                   Rev. Renato Porpino

Pastor Efetivo 

#editorialPOR UM EVANGELHO MARCADO PELA BACIA E PELA TOALHA
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Hoje: Cibele Scabelo da Costa Silva Vasconcellos e Marcelo Jardim de 
Vasconcellos.

Qua 12: Diác. Nilton de Oliveira Celestino e Damaris Pereira Botelho Celestino, 
Luiz Carlos Correa e Yochabel Machado de Souza Correa, Raquel Ferreira Lobo 
Andrade Maciel e Walter Carrara Loureiro Júnior.

Qui 13: Carlos Candido da Silva e Maria Zoraya de Freitas Lemos.
Sáb 15: Presb. Fernando Lopes da Costa e Maria de Fátima Gomes da Costa, 

Adhemar Castilho e Luiza Rangel de Moraes, Carolina de Carvalho Silva Pinto e 
Alberto Vaz.

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

#aniversariantes da semana

Hoje: Cathia Dias Moreira da Rocha, Maria José Chiappini Vilas, Maria Madalena 
Torres de Azevedo, Diác. Miguel Teixeira dos Santos Camboim, Rafaela Santos de 
Lima Alvarenga Amaro, Diác. Sérgio Branco Pereira, Thaiz Nobrega Teles da Silva.

Seg 10: Danilo de Apocalypses Vianna, Débora dos Santos do Nascimento, Emerson 
Francisco Gomes, Marcelo Duarte da Silva, Maria da Penha Cataldo Terra, Natalia 
Borges da Costa.

Ter 11: Natalice dos Santos do Nascimento, Paulo Marcos da Silva.
Qua 12: Rev. Daniel Gonçalves Pôlo Jardim, João Luiz Pereira Domingues, Júlia 

Almeida Santos, Lucy Clara Lima Sathler, Márcio José Constancio Justo, Margarete 
Rose Brandão Silva, Maria José Rufino Lourenço, Maria Odette Eletherio Cordeiro.

Qui 13: Antonia Souza Werling de Oliveira, Daniel da Cunha Bezerra, Isaias Palermo, 
Mariana Morais Abdo, Mônica Maria Generino de Melo Sathler, Sérgio Pereira 
Macedo, Vera Lúcia Barreto Corrêa.

Sáb 15: Leonardo Freitas Sayão, Matilde Soares de Souza, Paulo Cesar Dias de 
Oliveira, Raphaela Machado da Costa Inacio de Souza, Silvia Regina Borges Teles.

#de nascimento

#de casamento

Parabéns, Pastor Daniel Jardim!
 Dia 12 de outubro é dia de 
agradecer a Deus pela sua vida. A Igreja 
Presbiteriana do Rio de Janeiro tem sido 
testemunha de seu crescimento em graça e 
sabedoria. Nosso pedido é que Deus siga 
usando-o para crescimento do Seu Reino. 
Esteja certo que sua Igreja o ama.

"Visitantes, sejam bem-vindos! 
 D e u s  o s  a b e n ç o e  r i c a  e 
poderosamente. É com muita alegria que 
recebemos vocês na Catedral Presbiteriana 
do Rio de Janeiro! Informamos a todos os 
visitantes, que estão aqui pela primeira vez, 
que num momento do cul to serão 
recepcionados pelo pastor, e nesse 
momento receberão uma singela lembrança 
da Igreja pela Comissão de Recepção da 
IPRJ, onde encontrarão uma ficha para ser 
preenchida e devolvida ao final do culto ao 
pessoal da Recepção. Fiquem à vontade 
para preencher ou não a ficha."

Recepção de Novos Membros
 H o j e ,  n o  c u l t o  m a t u t i n o 
receberemos novos membros à comunhão 
da Igreja: Maurício Júlio Rosa de Oliveira – 
Profissão de Fé; Sílvia Alhadef de Souza 
Pinheiro de Oliveira – Profissão de Fé e 
Batismo. Sejam bem-vindos, queridos 
irmãos, à Família Catedral!
 Nós os recebemos com alegria e 
os acolhemos com amor e oração!

Férias Pastorais
 O Rev. André Albuquerque, pastor 
auxiliar da Igreja, desfruta de férias, justas e 
merecidas, no período de 6 a 21 de outubro 
deste ano. Oremos por ele e por sua esposa 
Thalita. Bom descanso, querido pastor! 

Nilo Louro - Chamado à presença de Deus.
 Nosso irmão Nilo, aos 93 anos, 
membro da nossa Igreja desde 22 de 
fevereiro de 1983, foi convocado à presença 
do Senhor no dia 2 de outubro de 2022. 
Servo de Deus, viveu sua vida na presença 
do Senhor, era militar reformado da 
aeronáutica, casado com Leda Machado 
Louro e pai da Dra. Elisabeth Louro.
 Que o Senhor console e conforte sua 
família! “O Senhor o deu e o Senhor o tomou; 

Bbendito seja o nome do Senhor! (Jó 1. 21 )

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, ininterruptamente. 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. 

#notícias gerais



#sociedades e ministérios

Junta Diaconal

Reunião de Oração e Ordinária - Na última 
segunda-feira, dia 03/10/2022, a Junta 
Diaconal se reuniu de forma Presencial. Foram 
momentos edificantes. Iniciamos com uma 
maravilhosa Reunião de Oração, conseguimos 
conversar e clamar ao Senhor. Procure separar 
um momento para Deus e orar com os irmãos! 
Em seguida tivemos nossa Reunião Ordinária, 
Palavra calorosa do Diác. Tiago Trindade, 
tratamos sobre o permanecer Forte, Darmos 
Frutos e Cuidarmos para continuar Dando 
Frutos. Coloque na sua agenda, nossa próxima 
Reunião de Oração e Ordinária será dia 
07/11/2022.
 
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.

SAF - Sociedade Auxiliadora Feminina

Depto. Ester - Dia 15 outubro, às 14h30min 
na Igreja. Participe!

Depto. Ruth Pinho - Dia  15 de outubro, às 
15h, na Igreja. Esteja presente!

Depto. Dorcas- Dia 16 de outubro, domingo, 
às 16h30min. Será bênção!

Contribuição Anual: Valor: R$ 36,36. Privilégio 
e dever de cada sócia contribuir. Você já 
contribuiu? Não? Então acerte com sua 
coordenadora até o final do mês.

ECCC -Econtro de Casais com Cristo

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

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

Coral Edneia Bastos - Hoje, às 17 horas na 
sala 304, continuamos com nossos ensaios 
para a Cantata de Natal. Venha somar com 
sua voz!
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Prelúdio: "Bom Pai"

I – ADORE COM FERVOR

Convite à Adoração:
Dirigente: ”Celebrai com júbilo ao Senhor, 

todas as terras. Servi ao Senhor com 
alegria, apresentai-vos diante dele com 
cântico.” (Sl 100. 1-2)

Congregação: “Sabei que o Senhor é Deus; 
foi ele quem nos fez, e dele somos; 
somos o seu povo e rebanho do seu 
pastoreio. Entrai por suas portas com 
ações de graças e nos seus átrios, com 
hinos de louvor; rendei-lhe graças e 
bendizei-lhe o nome.” (Sl 100. 3-4)

Todos: “Porque o Senhor é bom, a sua 
misericórdia dura para sempre, e, de 
geração em geração, a sua fidelidade.” 
(Sl 100.5)

Cântico: “Vim para Adorar-te”.

Cântico: “Senhor Formoso És/Ele é 

Exaltado”.

Oração de Adoração

II –  CONSAGRE COM GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “E, tendo mandado que a 
multidão se assentasse sobre a relva, 
tomando os cinco pães e os dois peixes, 
erguendo os olhos ao céu, os abençoou. 
Depois, tendo partido os pães, deu-os 
aos discípulos, e estes, às multidões. 
Todos comeram e se fartaram; e dos 
pedaços que sobejaram recolheram 
ainda doze cestos cheios.” (Mt 14.19-20)

Cântico: “Bondade de Deus”.

Consagração da Vida e dos bens ao 
Senhor

Oração de Consagração

Pastorais

Apresentação dos Candidatos ao 
Presbiterato 

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Orai sem cessar. Com 
toda oração e súplica, orando em todo 
tempo no Espírito e para isto vigiando 
com toda perseverança e súplica por 
todos os santos.” (1Ts 5.17; Ef 6.18)

Motivos de Oração

Cântico: “Isaías 53 (Projeto Sola)”

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NAS SAGRADAS 
ESCRITURAS

Leitura Bíblica: Salmo 15. 1-5 
           Presb. Jorge Apocalypses
Mensagem: Rev. Daniel Jardim 
Tema da série: “Refúgio, A Confiança no 

Deus do Recomeço.”

V – SIRVA COM ALEGRIA

Cântico: “Eu me Alegro em Ti”.
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: “Veja”.

#liturgia Culto Vespertino  19h

mailto:jd@catedralrio.org.br


Prelúdio 

I – ADORAÇÃO E LOUVOR

Litania de Louvor:
Dirigente: “Este é a imagem do Deus invisível, 

o primogênito de toda a criação.” (Cl 1.15)

Congregação: “Pois, nele, foram criadas 
todas as coisas, nos céus e sobre a terra, 
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, 
sejam soberanias, quer principados, quer 
potestades. Tudo foi criado por meio dele 
e para ele.” (Cl 1.16).

Todos:“Ao Deus único e sábio seja dada 
glória, por meio de Jesus Cristo, pelos 
séculos dos séculos. Amém!” (Rm 16.27).

54 HNC – “A chegada do Messias”.

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO 

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 Jesus, cada 
uma de vossas necessidades.” (Fp 4.18-19).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

315 HNC – “Serviço do Crente”.

Oração de Consagração

Pastorais

Recepção de Membros

Apresentação dos candidatos ao 
Presbiterato

III – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO 

Leitura Bíblica: Lucas 1. 5-25  
          Presb. Johannes Gaiser

Coral Canuto Regis

Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema: “Emanuel, A nova vida entre nós!”.

IV – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

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 
a l g u é m  t i n h a  n e c e s s i d a d e . ”                            
(At 2. 42; 44-45)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa
Oração Pastoral

V – COMUNHÃO E CONSAGRAÇÃO

Ceia do Senhor:
Ministração do pão

191 HNC – “Rio de Vida”
Cântico: “Oferta de Amor”.

Ministração do Vinho
222 HNC – “Mais Perto da Cruz”
Cântico: “Cristo Levou sobre Si”.

V – DEDICAÇÃO E ENVIO

 
Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 

#liturgiaCulto Matutino  10h30min

XXV RECCC - Nosso Reencontro já está 
chegando! Ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de 
Outubro no Hotel Vila Verde em Nova Friburgo, 
tendo como preletor o pastor Dener Maciel. 
Todas as vagas foram preenchidas, mas caso 
haja desejo, procure alguém da diretoria para 
colocar na lista de espera em caso de alguma 
desistência. Contamos com a orações! 

EBD–Classe da Família - Os estudos do 
curso “DE BEM COM A VIDA” seguem 
edi f icando nossas famí l ias!  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

Assembleia Geral - Queridos irmãos, no 
domingo que vem estaremos reunidos em AGE 
para a eleição da nova diretoria da UPH-Rio. O 
nosso presidente, Diác. Adeclen Garcia, 
convoca todos os sócios para estarem 
presentes na sala  Pb. Miguel dos Santos, às 
17h30min! Se você ainda não é sócio, e deseja 
tornar-se um, procure alguém da diretoria 
nesta semana ainda!

Depois da votação, lembre-se que hoje 
também é dia de Reunião de Oração da UPH-
Rio. Para participar, basta ter uma conta de 
Telegram e clicar no link abaixo, às 17h30min:
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

Devô UPA Rio - A palavra de hoje é com a 
nossa amada Cathe, que falará para os nossos 
adolescentes. Esperamos vocês!

EBA - Escola bíblica para adolescentes, todos 
os domingos, 9h ou 16h30min, iniciando um 
novo módulo: "perguntas variadas sobre o 
cotidiano do adolescente". É muito importante 
o adolescente  estar munido da Palavra de 
Deus, esperamos vocês na EBA!

Conferência Power - A nossa Conferência 
está chegando, 29 de outubro, na Catedral, 
com ministrações do Rev. Renato, Rev. Jr. 
Vargas e Mis. Leninha Maia.

Movimento Oásis

09/10 - Bazar | 08h às 18h;
10/10 - Reunião de Oração | Presencial | 18h;
11/10 - Curso | On-line  | 19h;
16/10 - Devocional | Preletora: Leninha Maia | 
16h;
17/10 - Reunião de Oração | Presencial | 18h;
18/10 - Curso | On-line | 19h;
24/10 - Reunião de Oração | Presencial | 18h;
31/10 - Reunião de Oração | Presencial | 18h.

#sociedades e ministérios

4 - Boletim Dominical 5 - Boletim Dominical 


