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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 



“Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo 
de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas 
por todos vós, em todas as minhas orações, 

pela vossa cooperação no evangelho, desde o 
primeiro dia até agora.” Filipenses 1.3-5

 Quais são as circunstâncias de vida 
que mais nos levam a agradecer a Deus? 
Certamente você pensará nos momentos felizes e 
de ânimo nos quais seria inimaginável não olhar 
a mão do Senhor sobre as suas conquistas. Um 
casamento que inicia, um novo emprego, a 
bênção da alegria entre amigos. Cada uma 
dessas coisas demonstra o cuidado e agir de 
Deus sobre nós.
 No entanto,  o apóstolo Paulo, 
inspirado por Deus, nos ensina algo ainda mais 
profundo sobre esse tema: viver integralmente 
em gratidão ao Senhor. Aconteça o que for, o 
cristão deve viver de forma grata ao seu Deus, 
especialmente e prioritariamente como resposta 
à salvação que vem Dele. Paulo, passando por 
momentos de crise, preso injustamente por amor 
a Deus, escreve aos filipenses demonstrando sua 
gratidão a Deus pelos seus irmãos.
 Como viver em gratidão em todo o 
tempo, como o apóstolo Paulo? Em primeiro 
lugar ele nos ensina a lembrar dos feitos de Deus. 
Com os anos que se passam, é natural nos 
esquecermos de como Deus já agiu em nosso 
favor. Uma crise que se transformou em paz, um 
relacionamento restaurado, um filho que nos foi 
dado, um emprego em meio à crise. Tantas foram 
as oportunidades de experimentarmos o agir de 
Deus. Como diz o hino: “Conta as bênçãos (...) e 
verás surpreso quanto Deus já fez”. Incentivo 
você a enumerar as bênçãos de Deus sobre sua 
vida nesse último ano, depois lembrar dos 
últimos 5 anos, 10 e sucessivamente. Faltará 
tempo para ressaltar tanta bênção. Para viver em 
gratidão: lembre-se do agir de Deus.

 Mas Paulo não recordava o agir de  
Deus para se sentir melhor, ou ficar alegre frente 
aos problemas. Ele fazia isso como forma de 
louvar a Deus pelos seus maravilhosos feitos. 
Uma segunda forma de vivermos em gratidão ao 
Senhor é Louvá-lo sempre que nos recordarmos 
do seu bom agir. Uma vida de oração e louvor a 
Deus é fundamental para que a gratidão seja parte 
integral de nosso dia-a-dia. Não devemos basear 
nossa relação com Ele somente nos pedidos que 
temos, mas também em reconhecer seu cuidado 
sobre nós através do louvor. Paulo, mesmo em 
uma prisão, sabia quem era o seu Deus, o que Ele 
já havia feito para seu povo e isso o encorajava a 
continuar firme diante do Senhor. Louve a Deus 
em suas orações diárias!
 Alegremo-nos com as bênçãos 
recebidas pelos nossos irmãos! Essa é a terceira 
lição de Paulo para um viver de gratidão. Se o 
apóstolo olhasse somente para sua vida, sozinho 
e aprisionado, dificilmente sua fé o fortaleceria. 
No entanto ele recorda de como os filipenses já 
haviam sido impactados pelo agir de Deus e isso 
o alegrou profundamente. Que desafio para nós, 
imersos em um mundo tão individualista e 
egoísta, a nos alegrarmos com a bençao do irmão 
quando nem tudo vai bem com a nossa vida. No 
entanto, para ter a gratidão como norte de nosso 
agir, precisamos abandonar nosso egoísmo e 
aprender a rica lição bíblica de “alegrar-se com 
aqueles que se alegram”.
Como você tem olhado a sua vida? Olhando 
para o presente de lutas e deixando de 
agradecer? Paulo nos ensina a olhar para o 
passado como forma de lembrar as bênçãos de 
Deus sobre nós, olhar para o alto em louvor ao 
Senhor e olhar para o lado para enxergar Seu 
agir sobre nós. Gratidão em todo o tempo. 
Adote esse estilo de vida. Que Deus te abençoe.

                                                                   Rev. Daniel Jardim

Pastor Auxiliar

GRATIDÃO EM TODO O TEMPO

#editorial



#notícias gerais

Eleição da Mesa do Conselho
O Conselho Igreja esteve reunido na 
última quarta-feira, dia 23/11, a fim de 
tratar assuntos relevantes e de eleger a 
mesa admistrativa para ano eclesiástico de 
2023, ficando assim constituída: 
Vice Presidente: Pb. Assuero Silva; 
1º Secretário: Pb. André Lima 
2º Secretário: Pb. Olympio Bezerra
3º Secretário: Pb. Roberto Marinho
1º Tesoureiro: Pb. Altair Bazeth
2º Tesoureiro: Pb. Renan Jardim

8° Recital do Coro do Sínodo RJ 
 Próxima quarta, dia 30, às 19h, 
sob a regência do maestro Ilem Vargas-
secretário de música do Sínodo RJ. 
Presencial e pelo canal do YouTube da 
Igreja. Venham adorar e agradecer a Deus 
conosco pelas atividades do ano de 2022. 
Contamos com as suas orações, presença e 
divulgação. "Grandes coisas fez o Senhor 
por nós e por isso estamos alegres." Salmo 
126:3

Devocionário Pão Diário 2023 
Se Deus quiser, nossos 
devocionários chegarão 
no final do mês. Está 
lindo! E permanecerá no 
valor de R$10,00 a 
unidade. Aproveite para 
presentear familiares e 
amigos com a Palavra de 
Deus. 

Assembleia Geral Extraordinária  - 
AGE
 Convocada desde 6 de novembro, 
a Igreja está reunida em AGE para a eleição 
de 9 diáconos, com abertura às 09 horas, 
pelo presidente Rev. Renato Porpino. O 
encerramento dar-se-á no final do Culto 
Vespertino, às 21 horas. O horário de 
vo tação  é  das  09h  às  19h15min , 
ininterruptamente. Como membro da Igreja, 
exerça o dever e o privilégio de votar. Ore e 
escolha os nomes que Deus colocar no seu 
coração!

Recepção de Novos Membros
A Igreja recebeu, com alegria e 

carinho, novos membros. No Domingo 
13/11 no Culto Matutino: Antonia dos 
Santos Silva – Jurisdição a Pedido. No 
Domingo 20/11 no Culto Matutino: Rodrigo 
Veillard Reis Ferreira – Profissão de Fé e 
Batismo. Que suas vidas sejam bênçãos na 
Igreja!

"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 a ficha.



#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 

Bazar da Amizade - Dia 1 de dezembro, 
quinta- feira, às 13 horas. Chegue cedo! 
Momentos de confraternização. Venha 
comprar seus presentes de Natal

Plenária Festiva - Dia 1 de dezembro, quinta- 
feira, às 14h30min, no salão Álvaro Reis. 
Encerramento das nossas atividades de 2022.

ECCC - Encontro de Casais com Cristo

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

“Reconectando” 
(Filipenses 3:13 e 14)

Reunião de Dezembro - Bênçãos Recebidas - 
Está chegando uma reunião muito especial do 
Encontro de Casais. “Bênçãos Recebidas”... 
Um momento de compartilhar todas as 
conquistas ao longo deste ano de 2022. Separe 
este dia para juntos demonstrarmos nossa 
gratidão a Deus, ao ECCC e aos irmãos em 
Cristo! A reunião está agendada para o dia 
06/12 às 20h no Salão Álvaro Reis. Não falte! 
Você faz parte deste ministério!

Confraternização de Final de Ano - Estamos 
preparando um dia de confraternização para 
toda a família ECCC. A data é dia 17/12 e o 
horário de 10 às 17 h. O sítio é o da Igreja 
Presbiteriana de Niterói em Rio D´Ouro. As 
vagas estão praticamente encerradas. Se você 
ainda tem interesse de participar, procure o 
casal de procuradores Patrícia e Marcelo para 
tentar fazer sua inscrição. Valores: R$80 
maiores de 11 anos; R$ 40,00 de 5 a 10 anos; 
gratuito para menores de 4 anos.



#sociedades e ministérios
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XXVI RECCC - As inscrições para o Reencontro 
de 2023 já começaram! O Hotel escolhido foi o
Porto Real em Mangaratiba. O período 
escolhido de 27 a 29/10/23. Faça sua inscrição 
para não ficar na lista de espera. O casal 
procurador Patrícia e Marcelo está recebendo 
as fichas de inscrição e orientando sobre as 
formas de pagamento.

Aniversário de Casamento - Que bênção ter 
um casamento suprido pelo Deus que criou a
família! Que o Senhor alimente este amor a 
cada dia! Parabéns aos nossos casais!

 UPH - União Presbiteriana de Homens

No dia 19 deste mês aconteceu na nossa igreja 
o 2º Congresso da Federação de Homens do 
nosso Presbitério. Tivemos um culto muito 
especial com a presença dos homens das 
UPHs do Presbitério do Redentor. A pregação 
foi feita pelo Rev. Deivson Torres, da IP. das 
Américas; e, após este momento devocional, 
foi feita a eleição da nova diretoria da 
Federação. Assim ficaram definidos os cargos:

Presidente: Will Araujo, IPRJ;
Vice-presidente: Ricardo Motta, IP Américas;
S e c r e t á r i o  E x e c u t i v o :  G u s t a v o 
Bittencourt, IP Américas;
Primeiro Secretário: Guilherme Sayão, IPRJ;
Segundo Secretário: Edmond Araujo, IP 
Américas;
Tesoureiro: César Mello, IPRJ.

Que o Senhor abençoe a nova diretoria e os 
trabalhos masculinos no nosso presbitério!
Nossa próxima atividade será no domingo que 
vem: a última Reunião de Oração do ano! Será 
pelo nosso grupo no Telegram, às 17h30.
Fique por dentro das nossas atividades:
https://t.me/uphrio/431

Movimento Oásis

Diretoria Eleita para 2023
Presidente: Bernadeth Maria Cardoso
Vice-presidente: Antônia dos Santos Silva
1ª Secretária: Elci Silva de Carvalho
2ª Secretária: Eloisa Helena dos Santos Pereira
Procuradora: Irani Pereira de Souza

PASSEIO OÁSIS | CANCELAMENTO. 
 O Movimento Oásis tinha em sua 
agenda de atividades um passeio marcado para 
a Cidade de Penedo no Rio de Janeiro, para o 
dia 03 de dezembro do corrente ano. Em função 
dos crescentes casos de covid nas últimas 
semanas, impondo sobre aqueles que visitam a 
Cidade de Penedo medidas mais severas de 
restrição, bem como a necessidade de 
agendamento para a entrada de ônibus de 
excursão na Cidade, o Movimento Oásis por 
meio do seu Mentor Espiritual e de sua 
Diretoria resolvem CANCELAR o passeio 
agendado para o dia 03 de dezembro. 
 Informamos ainda que já estamos 
trabalhando na divulgação de uma NOVA data 
para a realização do Tradicional Passeio do 
Movimento Oásis. 
 Cumpre citar que aqueles irmãos que 
já efetuaram o pagamento de alguma parcela 
poderão manter seus nomes para o passeio em 
uma nova data, e aqueles irmãos que 
desejarem o ressarcimento de parcelas 
quitadas, deverão entrar em contato com as 
nossas irmãs Bernadeth (99327-3031) e Irani 
(96534-3536) para o devido ressarcimento. 
 Certos de poder contar com a 
compreensão de todos e de sabermos que o 
Eterno Deus dirige nossas vidas e que Sua 
vontade é boa, perfeita e agradável.
Em Cristo Jesus. 

Rev. André Luis Albuquerque 
Mentor Espiritual do Oásis



#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO E LOUVOR 

Litania de Louvor:
Dirigente: “Os céus proclamam a glória de 

Deus, e o firmamento anuncia as obras 
das suas mãos.” (Sl 19.1)

Congregação: “Um dia discursa a outro dia, 
e uma noite revela conhecimento a outra 
noite.” (Sl 19. 2).

Todos: “Ó Senhor, Senhor nosso, quão 
magnífico em toda a terra é o teu nome! 
Po i s  expuses t e  nos  céus  a  t ua 
majestade.” (Sl 8. 1).

10 HNC – “A Criação e seu Criador”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO E CONSAGRAÇÃO 

Leitura Uníssona: “Trazei todos os dízimos 
à casa do Tesouro, para que haja 
mantimento na minha casa; e provai-me 
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu 
não vos abrir as janelas do céu e não 
derramar sobre vós bênção sem medida.” 
(Ml 3. 10).

Marcha da Fidelidade: Consagração da 
Vida e Bens ao Senhor

289  HNC – “Quem Irá?”

Oração de Consagração

Pastorais

III – CONTRIÇÃO E INTERCESSÃO

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus.” (Fp 4. 6-7)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis

Oração Silenciosa
Oração Pastoral 

IV – EDIFICAÇÃO E CRESCIMENTO 

Leitura Bíblica: Lucas 2. 39-52  
          Presb. André Lima

Coral Canuto Regis

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

V – DEDICAÇÃO E ENVIO

Cântico: “De Todas as Tribos.”

Bênção Apostólica
Tríplice Amém

Poslúdio 
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#liturgia Culto Vespertino - 19h

Prelúdio: “Em tua presença”

I – ADORE COM FERVOR

Convite à Adoração:
Dirigente: “Bendizei ao Senhor, vós todos, 

servos do Senhor, que assistis na Casa do 
Senhor, nas horas da noite;” (Sl 134. 1)

Congregação: “Erguei as mãos para o 
santuário e bendizei ao Senhor.”                 
(Sl 134. 2)

Todos: “De Sião te abençoe o Senhor, 
criador do céu e da terra!” (Sl 134. 3)

Cântico: “Tremenda Graça”

Cântico: “Aclame ao Senhor”

Oração de Adoração

II –  CONSAGRE COM ALEGRIA 

Leitura Uníssona: “Bem sei, meu Deus, que 
tu provas os corações e que da 
sinceridade te agradas; eu também, na 
sinceridade de meu coração, dei 
voluntariamente todas estas coisas; 
acabo de ver com alegria que o teu povo, 
que se acha aqui ,  te  faz ofer tas 
voluntariamente. Senhor, Deus de nossos 
pais Abraão, Isaque e Israel, conserva 
para sempre no coração do teu povo estas 
disposições e pensamentos, inclina-lhe o 
coração para contigo;” (1 Cr 29. 17-18)

Cântico: “Oh venha ao altar”

Consagração da Vida e dos Bens ao 
Senhor.

Oração de Consagração

Pastorais

III – ORE COM FÉ

Leitura Uníssona: “Não andeis ansiosos de 
coisa alguma; em tudo, porém, sejam 
conhecidas, diante de Deus, as vossas 
petições, pela oração e pela súplica, com 
ações de graças. E a paz de Deus, que 
excede todo o entendimento, guardará o 
vosso coração e a vossa mente em Cristo 
Jesus.” (Fp 4. 6-7)

 

Motivos de Oração

Cântico: “Adoração sem Limites” 

Oração Silenciosa
Oração Pastoral

IV – MEDITE NAS SAGRADAS ESCRITURAS

Leitura Bíblica: Salmo 21. 1-13  
            Presb. Assuero Silva

Mensagem: Rev. André Albuquerque
Tema da série: “Refúgio, a confiança no 
Deus do recomeço.”

V – SIRVA COM AMOR.

Cântico: “Amo o Senhor”

Bênção Apostólica
Amém Quíntuplo

Poslúdio: "Meu Alvo"
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Seg 28: Presb. João Augusto Duarte Oliveira e Rhode Bertolossi Biato Oliveira;
Ter 29: Zeny Purificação Martorell e Rafael Martorell Martorell;
Qui 01: Jorge Maia Mendes da Silva e Dircilene Santos Maia Mendes da Silva, 

Ulisses Simas Huguenim e Cintia Danieli Abrantes Huguenim, Raphael Souza 
Werling de Oliveira e Indiane Bertuol Werling de Oliveira;

Sex 02: Presb. Sérgio Dias dos Santos e Gabriela dos Santos Melo;
Sáb 03: Ronaldo Veloso Ribeiro e Samyra Cesar Liberato de Oliveira Veloso.

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

#aniversariantes da semana

Hoje: Carla Micheline Alcântara Pereira,  Daniel Teixeira de Jesus, Laís de Souza Argôlo, 
Maria Clara Andrade Maciel da Silva Campos Galdi, Nefertite de Oliveira Sampaio, Ruth 
Pessanha Vianna;

Seg 28: André Luiz Rodrigues Ribeiro, Ricardo Augusto Magalhães da Cunha, Rogéria da 
Silva Guimarães;;

Ter 29: Aida de Souza Dutra, Ana Beatriz de Oliveira Pereira, Regina Célia Normando 
Aureliano;

Qua 30: Beatriz Mesquita de Souza Leão, Eloide Jorge de Mattos, João Pedro Pereira de 
Vargas, Maiara Lauriano Julião, Nathalia Simões Rangel;

Qui 01: Evodia Ribeiro de Oliveira, Gabriel Luiz Ramos Couto de Souza, Maria Clara 
Barbosa Ribeiro, Marilda Fernandes de Brito, Nelson Lopes de Oliveira;

Sex 02: Ana Júlia Tavares Braga de Souza Santos, Antonio José de Souza, Euzilea 
Henriques de Sá, Rosa Maria do Nascimento dos Santos, Zeny Purificação Martorell;

Sáb 03: Aline Monteiro Ferreira Alves Gomes.

#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 28: 
Respiração e brevidade - Salmo 139:7-16;

Ter 29: 
Novamente doce  - Isaías 25:1-9;

Qua 30: 
Dando-lhe o nosso melhor - Malaquias 

1:8-14;

Qui 01: 
Jesus é a cura para os cegos - João 9:1-41;

Sex 02: 
Estar presente - Efésios 2:12-18;

Sáb 03: 
O privilégio da Oração - 1 Crônicas 29:11-

19;

Dom 04:
Amor Inabalável -1 João 3: 16-18.

Escala de Pregação
10h30min:  Rev. Renato Porpino
19h:  Rev. André Albuquerque 

Escala de Púlpito de Presbíteros:
04/12: 10h30min: Presb. Carlos Roberto;
            19h: Presb. Dário Porto;
11/12:  10h30min: Presb. Denilson Sevilha;
             19h: Presb. Fernando Lopes;
18/12: 10h30min: Presb. Adibe Vieira
            19h: Presb. Altair Bazeth
25/12: 10h30min:  Presb. André Lima
            19h: Presb. Assuero Silva

Escala de Diáconos e Auxíliares:
Domingo 27/11/2022: Mário Sérgio, Jorge 

Gorne, Adolfo Correia, Lucio Maia, Jonas 
Souza, Antonio Renato, Aux. Diac. Lilian 
Canto, Marcelo Freitas, Tiago Trindade.

Próximo Domingo 04/12/2022: Walter 
Cascardo, Marcelo Magalhães, João Márcio, 
Pedro Henrique, João Henrique, Carlos 
Candido, João Paulo, José Vinicíus.

Escala do Som:
Domingo: 27/11/2022: Victor Mota, Filipe 

Agum.
Próximo Domingo: 04/12/2022: Ricardo 

Dowsley, Jerson Neto.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Continuem fortes e firmes na obra do Senhor!
 Toda pessoa cristã, em sua caminhada com Deus, sabe que 
abraçar a fé também é estar ao dispor de serviços de forma voluntária 
para a obra de Cristo em amor e verdade. Alguns exemplos destes 
serviços são: professor e auxiliar de EBD's (Escola Bíblica Dominical), 
ministério de louvor, auxiliar na união dos adolescentes e jovens, Junta 
Diaconal entre outras muitas frentes de trabalhos que temos na Igreja. 
 Às vezes, sabemos o quão difícil é assumir esses 
compromissos por motivos de “falta de tempo ou identificação”, falta de 
interesse, divergências entre os próprios irmãos e até mesmo por não 
querer se envolver de forma mais profunda com a igreja. Direcionando o 
nosso olhar para a perspectiva da Palavra, existia um povo que passava 
por problemas parecidos com os que temos hoje em dia! A igreja de 
Corinto lidava com a falta de união, falsos ensinamentos e imoralidade, 
no qual resultava em uma igreja que não se empenhava no trabalho da 
obra para edificação do próximo e na sua própria garantia de vida eterna. 
 Paulo diz em 1 Coríntios 15.58 que, “Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão”.
  O apóstolo Paulo nos motiva a continuarmos fortes, firmes e 
ocupados no trabalho do Senhor! Mesmo que haja diferenças entre nós e 
os nossos irmãos, cansaços e trabalhos externos, quem nos dá força e 
sustento para trabalhar na obra é Ele, para Ele e por Ele! Paulo retrata de 
forma muito clara a respeito da ressureição e da vida eterna com Deus. 
Isso nos faz lembrar que o serviço cristão, do anúncio do Evangelho e da 
prática do amor são sementes que podem germinar e produzir frutos 
para a vida eterna.
  E lembre-se diariamente: Pessoas podem chegar à fé em Jesus 
Cristo por meio de nosso serviço cristão e, da mesma forma, pessoas podem 
se tornar herdeiras da vida eterna. Que privilégio é participar da obra do 
Senhor!

Vitória Guedes

AMANHÃ SERÁ O NOSSO ÚLTIMO ECOS CONEXÃO DO ANO! 
Teremos a última edição da célula da nossa juventude do ano de 2022, 
com direito a muita oração, comunhão e confraternização de 
encerramento! Venha participar conosco! às 19h, na casa da Gabi Santi, 
no Catete!
NA PRÓXIMA SEXTA-FEIRA, DIA 02/12, ÁS 15:30H, TEREMOS O 
NOSSO DAY OFF DA COPA! Fecharemos com chave de ouro as 
programações da UMP-RIO deste ano com um combo perfeito: 
Devocional + jogão da Copa do Mundo (Brasil X Camarões) + churrasco 
entre amigos! Que perfeição! E tudo isso vai rolar na casa do nosso 
Conselheiro e de sua família! Presb. Assuero, Fabi, Bella, Milla e Otto 
abrirão a sua casa no bairro de Laranjeiras para este momento de 
comunhão! O valor será de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por pessoa, 
com pagamento via Pix para o nosso tesoureiro Matheus Nogueira! Não 
deixe para a última hora! Para mais informações, procure a nossa 
Diretoria!

#ump
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