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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 



 Está se aproximando mais uma 
Assembleia Geral Extraordinária que marcará a 
eleição de oficiais diáconos. Os membros têm 
o privilégio de escolher, por meio do voto, os 
novos oficiais da igreja. E, nesse tempo, se 
torna oportuno destacarmos o que é o ofício e a 
vida diaconal, a partir da narrativa bíblica, bem 
como observarmos suas atribuições segundo 
a lei da igreja.

Ao contemplarmos a narrativa de 
Lucas no Livro de Atos, observamos a 
instituição do diaconato em decorrência de 
uma necessidade diagnosticada na caminhada 
da igreja. Nesse contexto, as viúvas dos 
helenistas estavam sendo esquecidas na 
distribuição diária (Atos 6. 1), razão pela qual 
os diáconos foram reconhecidos como 
ministros do socorro na igreja. 

Os apóstolos estavam compro-
metidos com a proclamação da palavra (Atos 6. 
2), portanto não era razoável abandonar esse 
ministério para servir as mesas. Houve, então, 
a convocação para eleição de sete homens que 
d e v e r i a m  o b e d e c e r  a  p r e d i c a d o s 
indispensáveis para essa honrosa missão 
diante do rebanho de Deus: homens de boa 
reputação, cheios do Espírito Santo e de 
sabedoria (Atos 6. 3). Dessa forma, cabe à 
igreja a responsabilidade de buscar homens 

capacitados com esses predicados e com 
essas virtudes para tal ministério. 

A l é m  d a  S a n t a  P a l a v r a ,  a 
Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil 
prescreve atribuições claras e definidas para o 
Ofício do Diaconato: “O diácono é o oficial 
eleito pela igreja e ordenado pelo Conselho, 
pela sob a supervisão deste, para dedicar-se 
especialmente: à arrecadação de ofertas para 
fins piedosos; ao cuidado dos pobres, doentes 
e inválidos; à manutenção da ordem e 
reverência nos lugares reservados ao culto 
divino e a exercer a fiscalização para que haja 
boa ordem na Casa de Deus e suas 
dependências. O oficial diácono deve ser 
assíduo e pontual no cumprimento de seus 
deveres, irrepreensível na moral, são na fé, 
prudente no agir, discreto no falar e exemplo de 
santidade na vida”.

Assim são os diáconos da Catedral 
Presbiteriana do Rio de Janeiro. Clamemos ao 
Senhor, a fim de que aqueles que forem eleitos 
pelo voto da Assembleia sejam capacitados 
pelo próprio Deus, para cumprirem fiel e 
completamente o que a Bíblia ordena e o que as 
leis da Igreja Presbiteriana orientam.

                                                                   Rev. Renato Porpino

Pastor Efetivo

HOMENS CRENTES, SENSÍVEIS E PIEDOSOS

#editorial

“Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios
 do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço;”  Atos 6. 3



#notícias gerais

Convocação da AGE
 O Conselho da Igreja, conforme o 
art. 9º, §1º, letra a, da CI/IPB, convoca a 
Igreja para reunir-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, dia 27 de novembro de 
2022, das 09h às 21h, para eleição de 9 
(nove) Diáconos. A votação dar-se-á das 
09h às 19h15min, ininterruptamente, e o 
encerramento da Assembleia acontecerá no 
final do Culto Vespertino. No boletim 
dominical deste Domingo, você 
r e c e b e r á  u m  e n c a r t e  c o m  a s 
informações de cada candidato ao 
diaconato. Assuma o privilégio e exerça o 
seu dever eclesiástico de votar! Ore pela 
AGE e pelos candidatos! 

Férias Pastorais
 O Rev. Isaías Cavalcanti, Pastor 
Auxiliar da Igreja, encontra-se em férias, no 
período de 16 - 30 de novembro. Ore pelo 
seu descanso, sua família e regresso.

Projeto Caixa de Sapato
 Precisamos da sua ajuda! Nosso 
projeto já esta em andamento e ainda 
precisamos de doadores. Estaremos a 
disposição após os cultos no hall da 
Cantina, com as inscrições ou para tirar 
dúvidas. Você também pode entrar em 
contato pelo telefone 21 99500-9778. Não 
deixe de participar! Sua caixa e amor farão 
diferença na vida de uma criança ou idoso.

Devocionário Pão Diário 2023 
Se Deus quiser, nossos 
devocionários chegarão no 
final do mês. Está lindo! E 
permanecerá no valor de 
R $ 1 0 , 0 0  a  u n i d a d e . 
Aproveite para presentear 
familiares e amigos com a 
Palavra de Deus. 

Reunião do Conselho.
 O Conselho da Igreja se reunirá na 
próxima quarta-feira, dia 23/11/2022, às 
18h, presencialmente. Na pauta, a eleição 
da Mesa Diretora do Conselho para o ano de 
2023, conforme estabelecido no Art. 28 do 
Estatuto da Igreja. A igreja é convidada a 
orar pelos seus líderes espirituais.
 (Art. 28 - O Conselho elegerá, 
anualmente, dentre os Presbíteros que o 
integram, uma Mesa Diretora composta por 
um V ice-Pres iden te ,  um ou  ma is 
Secretários e um ou mais Tesoureiros.)

"Entrega o teu caminho ao Senhor, 
confia nele e o mais ele fará." ( Sl 37. 5)
 É um privilégio viver literalmente a 
Palavra de Deus. Viver milagres e 
experimentar o Senhor muito de perto. 
Gostaria de agradecer a Deus, minha 
família, igreja, amigos e irmãos por me 
sustentarem em oração durante os 
momentos difíceis e incertos antes da 
minha ci rurgia  e  pelos momentos 
dolorosos do pós-operatório. Coração feliz 
por saber o cuidado de Deus para comigo, 
levantando tantos para lutar ao meu lado. 
Com carinho, Raphaela Machado.



#sociedades e ministérios
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Junta Diaconal

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 

Diretoria SAF 2023 - Na ultima reunião 
plenária foi eleita a nova diretoria de 2023.

Presidente. Adriana Maia ( reeleita); 
Vice-Presidente: Francis Gonçalves; 
1ª Secretária: Elizete Maria Ribeiro; 
2ª Secretária Rosibeti Souza da Silva 
(reeleita);
Procuradora:  Neila do Amaral Moreira.

 A SAF RIO deseja a nova diretoria eleita 
bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma.

Depto Dorcas - Hoje, às 16h30min, na Igreja.

Depto Ilka Paiva - Dia 29 de novembro, às 
15h.

Reunião Executiva -  Dia 24 novembro, às 
13h. Com almoço das Travessinhas.

Bazar da Amizade - Dia 1 de dezembro às 
13h. Venha comprar seus presentes de Natal.

Plenária Festiva - Dia 1 de dezembro, às 
14h30min. no Salão Álvaro Reis. Participe!

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando” 
(Filipenses 3:13 e 14)

Reunião Mensal de Novembro - Nossa 
reunião deste mês de novembro será no 
próximo dia 22, às 20h no Salão Álvaro Reis. 
Nosso preletor será o Rev. Felipe Teles, da 
Igreja Presbiteriana Raízes. Compareça para 
ouvir a mensagem da parte de Deus e para estar 
em comunhão com os irmãos. Você faz parte 
desta família!

Confraternização de Final de Ano - Um 
presente para você e sua família! Lazer, 
comunhão e comida boa! Programe-se para 
passar um sábado mais que especial! O sítio é 
da Igreja Presbiteriana de Niterói em Rio 
D´Ouro. A data é dia 17/12 e o horário de 10 às 
17 h. Fale com os nossos procuradores Patrícia 



#sociedades e ministérios
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e Marcelo para garantir a sua vaga. Valores: 
R$80 maiores de 11 anos; R$ 40 de 5 a 10 anos; 
gratuito para menores de 4 anos.

XXVI RECCC - As inscrições já estão abertas! O 
local escolhido foi o Hotel Porto Real em 
Mangaratiba. A data 27 a 29/10/23. Não deixe 
para a lista de espera... Corra para fazer sua 
inscrição. Como sempre as vagas são 
limitadas. O casal procurador Patrícia e 
Marcelo está recebendo as fichas de inscrição 
e orientando sobre as formas de pagamento.

Aniversário de Casamento - Parabéns por 
este projeto de Deus que é a sua família! Nosso 
ministério se alegra pelo aniversário de vocês. 
Parabéns pelo seu casamento!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje teremos nossa Reunião Devocional; na 
sala da UPH, às 17h30min. Venha participar! O 
Diác. Thiago Castilho é quem vai nos trazer a 
Palavra. Se você ainda não conhece a UPH, 
venha que será um prazer termos a sua 
presença conosco!

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

UPA - União Presbiteriana de Adolescentes

Devocional hoje! - Estaremos juntos as 
17h30 na sala da UPA. Teremos louvor e a 
mensagem com a nossa Miss. Leninha Maia. 
Venha participar conosco! EBA (Escola Bíblica 
para Adolescentes) - Temos  dois horários aos 
domingos: 9h e 16h30. Venha estudar a 
Palavra de Deus!

Movimento Oásis 

Agenda mês de novembro:
20/11 - Reunião Plenária para Eleição da  

Nova Diretoria-2023, às 16h;
Todos os Oasianos estão convocados para a 

eleição da Nova Diretoria
21/11 - Reunião Oração (Presencial), às 18h;
22/11 - Curso Confissão de Fé;
28/11 - Reunião de Oração (Presencial), às 18h;

No 4o com Deus 

KANANI
"Também queimou incenso no vale do filho de 
Hinom e queimou a seus próprios filhos, 
segundo as abominações dos gentios que o 
SENHOR lançara de diante dos filhos de Israel." 
(2 Cr 28.3) A referência acima fala de um dos 
reis de Judá, ACAZ, que começa a reinar aos 20 
anos,  porém o texto vem seguido de uma 
informação importante, referente a sua conduta 
errada: "...e NÃO fez o que era reto perante o 
SENHOR..." Atualmente, em todo o mundo, 
bandeiras têm sido levantadas, lemos e 
ouvimos sobre pessoas que fazem o que vai 
claramente contrário à Palavra de Deus e, como 
o rei Acaz, inclusive crentes, são insensíveis às 
ordens do Alto, e em particular, à morte de seus 
filhos. No próximo domingo, 27 de NOV, às 
17h, no SAR teremos uma história real de uma 
situação semelhante no Documentário: 
"KANANI - Eu Sobrevivi", produzido por João 
Luiz Santolim, Cineasta premiado, membro da 
1ª Igreja Presbiteriana de Guarapari, ES. Traga 
seus amigos e irmãos para estarem conosco: 
"No 4º com Deus, o melhor lugar para se estar". 



#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO E LOUVOR 

Litania de Louvor:
Dirigente: “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)

Congregação: “Mas vem a hora e já chegou, 
em que os verdadeiros adoradores 
adorarão o Pai em espírito e em verdade; 
porque são estes que o Pai procura para 
seus adoradores.” (Jo 4. 23).

Todos: “Deus é espírito; e importa que os 
seus adoradores o adorem em espírito e 
em verdade.” (Jo 4. 24).

17 HNC – “Deus Seja Louvado”

Cântico: Em Espírito, Em Verdade

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “E isto afirmo: aquele 
que semeia pouco, pouco também 
ceifará; e o que semeia com fartura com 
abundância também ceifará. Cada um 
contribua segundo tiver proposto no 
coração, não com tristeza ou por 
necessidade; porque Deus ama a quem 
dá com alegria.” (2 Co 9. 6-7).

Marcha da Fidelidade: Vida e bens 
consagrados ao Senhor

288 HNC – “A Mensagem Real”

Oração de Consagração

Pastorais

Apresentação dos Candidatos ao Diaconato

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Ouve tu dos céus, do 
lugar da tua habitação, a sua prece e a sua 
súplica e faze-lhes justiça; perdoa ao teu 
povo que houver pecado contra ti. Agora, 
pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos 
abertos, e os teus ouvidos atentos à oração 
que se fizer deste lugar.” (2 Cr 6. 39-40)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral 

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO 

Leitura Bíblica: Lucas 2. 22-38 
                        Presb. Adibe Vieira

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

V – DEDICAÇÃO E ENVIO

Cântico: “Um só Rebanho.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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#liturgia Culto Vespertino - 19h

Prelúdio

I – ADORE COM FERVOR

Convite à Adoração:
Dirigente: “Havendo Deus, outrora, falado, 

muitas vezes e de muitas maneiras, aos 
pais, pelos profetas,” (Hb 1.1)

Congregação: “Nestes últimos dias, nos 
falou pelo Filho, a quem constituiu 
herdeiro de todas as coisas, pelo qual 
também fez o universo.” (Hb 1.2)

Todos: “Ele, que é o resplendor da glória e a 
expressão exata do seu Ser, sustentando 
todas as coisas pela palavra do seu poder, 
depois de ter feito a purificação dos 
pecados, assentou-se à direita da 
Majestade. Nas alturas, ao Deus único e 
sábio seja dada glória, por meio de Jesus 
Cristo, pelos séculos dos séculos. 
Amém!” (Hb 1. 3; Rm 16. 27)

47 HNC – “Louvor e Glória”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II –  CONSAGRE COM ALEGRIA 

Leitura Uníssona: “Porque não é para que os 
outros tenham alívio, e vós, sobrecarga; 
mas para que haja igualdade, suprindo a 
vossa abundância, no presente, a falta 
daqueles, de modo que a abundância 
daqueles venha a suprir a vossa falta, e, 
assim, haja igualdade, como está escrito: 
O que muito colheu não teve demais; e o 
que pouco, não teve falta.” (2 Co 8. 13-15)

147 HNC – “Vencendo Vem Jesus”

Consagração da Vida e dos Bens ao 
Senhor.

Oração de Consagração

Pastorais

III – MEDITE NAS SAGRADAS ESCRITURAS

Leitura Bíblica: Salmo 20. 1-9
           Presb. Altair Bazeth

Coral Canuto Régis
Mensagem: Rev. Daniel Jardim
Tema da série: “Refúgio, a confiança no 
Deus do recomeço.”

IV – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Se, porém, andarmos 
na luz, como ele está na luz, mantemos 
comunhão uns com os outros, e o sangue 
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo 
pecado. Se confessarmos os nossos 
pecados, ele é fiel e justo para nos 
perdoar os pecados e nos purificar de 
toda injustiça.” (1 Jo 1. 7 e 9)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V –  FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM

Celebração da Ceia do Senhor:
O Partir do Pão: 
269 HNC – “Pureza no Sangue de Cristo”

Cântico: “Tudo que Jesus conquistou”

O Partilhar do Cálice: 
300 HNC – “Igreja Militante”

Cântico: “Deus Enviou”

VI – SIRVA COM AMOR.

Cântico: “Te Agradeço”

Apresentação dos Candidatos ao Diaconato
Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio
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Hoje: Diác. Evando Radicetti e Eunice Rodrigues Radicetti;
Seg 21: Orlando Sanches Braga e Melissa Sathler Braga, Diác. Rodrigo da Silva 

Nobre e Rachel Dias Fonseca Coelho Nobre;
Ter 22: Paulo Portes Santos e Beatriz Damasio de Araujo;
Qua 23: Diác. Victor Mota Reis e Adrizia Karla dos Santos Muniz Pires;
Qui 24: Adilson Carlini de Araujo e Elizabeth Clara Costa de Araujo;
Sex 25: Jennifer Julianelli Spiller Maia e Márcio Vinicius Nunes Maia, Rachel Clara 

de Araujo Maguela e Leonardo Morais Maguela;
Sáb 26: Presb. Paulo Cézar Athanázio da Silva e Edna Vitoria Castilho da Silva, 

Antonio Carlos Oliveira Bruno e Ana Cecília Rocha Bruno, Raul Martins de 
Vargas Filho e Joana Pereira de Vargas, Marco Antônio Costa Silva e Andressa 
Bonifácio de Oliveira Costa Silva.

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

#aniversariantes da semana

Hoje: Ana Cristina da Silva Rangel, Heitor Lessa Pinto, Vitória Maia Mendes da 
Silva;

Seg 21: Ana Maria da Silva Carvalho, Bruno de Almeida Ferraz, Luiz Garcia de 
Souza;

Ter 22: Andréa Azevedo Simões, Jessica Azevedo Flores de Oliveira, Maria de 
Fátima Morais de Oliveira Souza, Miriã Polo Mendes, Rose Any Almeida da 
Silva de Araújo;

Qui 24: Henry Cesar Gripp Couto Monte Santo;
Sex 25: Elcelir Quintanilha Santos, Lidia Dias Macedo, Diác. Pedro Henrique 

Gonçalves Rodriguez, Renata Célia Oliveira Emmer de Albuquerque, Ronaldo 
Veloso Ribeiro;

Sáb 26: Isabella-Lee Nascimento dos Santos, Matheus Araújo de Oliveira 
Guedes.

#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, 
Gerci Maria da Silva, Suzy Aguiar, Alice 
Lugarinho, Evando Radicetti, Diácono 
Sérgio de Oliveira , Raphaela Machado, 
Juliana Barcelos, Josué Martins (levita 
do Canuto Regis), Raul Vargas Filho, 
Ângela Gouveia, Marlene Mandarino, 
Sra. Rute Morais Pereira, Lucy Millan, 
Idalina Heringer, Euclides Vendrami, 
Ranilton (esposo de Irene Aquino), Presb 
Antônio.
Outros Motivos: Pelo Brasil e as eleições 

na Igreja.

Seg 21: 
Sua morte traz vida  - 2 Coríntios 5:14-21;

Ter 22: 
Viver de propósito  - Romanos 12:9-21;

Qua 23: 
Espaço para mim - Marcos 3:13-19;

Qui 24: 
Sempre gratos  - Isaías 12:1-6;

Sex 25: 
Qualquer um e todos - Romanos 10:5-15;

Sáb 26: 
Aprendendo com as aves - Mateus 6:25-

34;

Dom 27: 
Enfrentando a batalha -1 Crônicas 16:1-

11.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Renato Porpino
19h:  Rev. Daniel Jardim

Escala de Púlpito de Presbíteros:
06/11: 10h30min: Presb. Renan Jardim
            19h: Presb. Roberto Marinho
13/11:  10h30min: Presb. Ruy Coelho
             19h: Presb. Sérgio Santos
20/11: 10h30min: Presb. Adibe Vieira
            19h: Presb. Altair Bazeth
27/11: 10h30min:  Presb. André Lima
            19h: Presb. Assuero Silva

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 20/11/2022: Ricardo Dowsley, 

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

Próximo Domingo 27/11/2022: Mário Sérgio, 
Jorge Gorne, Adolfo Correia, Lucio Maia, 
Jonas Souza, Antonio Renato, Aux. Diac. 
Lilian Canto, Marcelo Freitas Tiago Trindade.

Escala do Som:
Domingo: 20/11/2022: Leonardo Sayão, Luiz 

Henrique.
Próximo Domingo: 27/11/2022: Victor Mota, 

Filipe Agum.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 

8 - Boletim Dominical 



Vida profissional
      Pensando sobre sucesso profissional, deparei-me com a seguinte 
realidade. Somos bombardeados a todo momento pela sociedade com 
cobranças de sermos melhores, ganharmos mais, sermos reconhecidos 
e, em alguns casos, há cobranças até para alcançarmos a fama.
      Mas diante de todas essas questões, o que Deus espera de nós? 
Acredito que essa é a pergunta crucial para qualquer área da vida, 
inclusive a vida profissional. Com certeza a resposta para esse 
questionamento é ampla e cada um deve buscá-la individualmente 
diante de Deus. Porém gostaria de destacar alguns pontos importantes 
sobre o que Deus espera de nós e que servem para identificarmos o que é 
resposta Dele e o que não é.
     Não devemos fazer nada para agradar aos outros ou sermos 
aprovados por eles. Em tudo devemos  agradar ao Pai, com amor. Pois 
quando fazemos para Deus, fazemos com a motivação certa. Quando 
fazemos para os homens, buscamos nos vangloriar e isso trará 
frustração quando falharmos durante o processo.
    Fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer é o que vai dar satisfação 
e não o dinheiro. É lógico que precisamos do dinheiro para pagar as 
contas e podemos estudar as possibilidades que o mercado oferece para 
aumentar a rentabilidade da nossa profissão. Mas precisamos da 
orientação do Pai e buscar o dinheiro a todo custo não preencherá 
nossas reais e profundas necessidades. Buscando fazer a vontade de 
Deus, Ele nos dará a provisão financeira.
    E por fim, não devemos esperar a oportunidade para estarmos 
prontos. Devemos estar prontos antes da oportunidade aparecer. Temos 
que nos colocar diante de Deus dia após dia, para sermos capacitados 
por Ele para o que Ele desejar. Isso é processual e pode acontecer de 
maneiras surpreendentes.

Mayara Lima

HOJE É DIA DE ESCOLA DE FÉ E PRÁTICA! Esperamos você às 17h, na 
sala da UPH para mais uma aula com o Rev. Daniel Jardim no nosso 
módulo "Em guarda: defendendo a nossa fé!"
AMANHÃ TEREMOS ECOS CONEXÃO! Além disso, na próxima 
segunda-feira, dia 28 de novembro, teremos a nossa última célula do 
ano, com direito a confraternização de encerramento! Ainda não foi a 
nenhum de nossos encontros? Ainda dá tempo! Nos vemos amanhã na 
casa da Gabi Santi!
ÚLTIMO CULTO JOVEM DO ANO NESTA SEXTA, DIA 25/11, às 20h!  
Viveremos momentos incríveis de adoração, edificação e comunhão 
com nossos amigos! Será maravilhoso!  
SAVE THE DATE: DIA 02/12, ÁS 15H, TEREMOS O DAY OFF DA 
COPA! Com direito a devocional de encerramento e a um churrasco pra 
lá de caprichado, assistiremos juntos ao jogão Brasil X Camarões! 
Reserve esta data e esteja conosco na despedida da UMP-RIO das 
programações do ano de 2022! Vai ser bênção pura!

#ump
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