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 Chegou o tão esperado mês de 
dezembro. Tudo fica diferente nesse tempo, os 
filmes, as propagandas e até os relacionamentos. 
Todos, de uma forma ou de outra, acabam sendo 
tocados pela chegada do Natal. No entanto, há a 
necessidade de enfatizar a razão primeira para a 
existência dessa data tão especial: o nascimento 
de Jesus Cristo. 
 Olhar para o relato do nascimento de 
Jesus é perceber que o rei se fez servo, o maior 
tornou-se o menor, o criador passou a ser 
dependente e o Dono de todo ouro e de toda 
prata chegou a não ser hospedado por não 
haver lugar disponível para Ele. Esta é a 
primeira lição a ser destacada e aprendida por 
ocasião do nascimento de Jesus: humildade. O 
Natal nos chama, a partir do exemplo do 
Mes t r e ,  a  c aminha r  com modés t i a , 
simplicidade, despojamento e singeleza. Viver 
o Natal é anunciar que o Salvador veio ao 
mundo como ovelha, portanto há uma real 
necessidade de que Seus discípulos também 
sejam assim. É incompatível que um discípulo 
desse Jesus seja arrogante, presunçoso e 
insensível.
 Além da humildade, é necessário 
compreender que o Natal de Jesus ensina 
sobre o amor mais misericordioso que este 
mundo já conheceu. O apóstolo Paulo, 
escrevendo aos Romanos (5. 8), afirma que 
“Deus prova o seu próprio amor para conosco 
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo 
nós ainda pecadores”. Compreender o que é o 
Natal é perceber que devemos repensar a nossa 
forma de amar aqueles que estão à nossa volta. 
Amar, tomando como base o amor evidenciado 
no nascimento do Senhor, é amar também a 

quem não merece, a quem não retribui o amor e 
a quem não é amável. Afinal, o próprio Senhor 
indagou anos após o seu nascimento (Mt 5. 
46): “Porque, se amardes os que vos amam, 
que recompensa tendes? Não fazem os 
publicanos também o mesmo?”.
 Por fim, viver o Natal é ainda 
evidenciar a capacidade de sofrer por 
alguém. O Rei se esvaziou voluntariamente de 
Sua glória para ocupar um ventre de mulher, 
para depender de ser amamentado, para ter 
necessidades de proteção, de preservação e 
demais carências típicas do homem. Chorou 
ao nascer e precisou ser levado no colo. Diante 
desse quadro, a boa teologia afirma que a 
humilhação e o sofrimento do Senhor se deram 
desde o Seu nascimento. Então, o Natal 
também traz a nós uma lição sobre pagar o 
preço por alguém, sobre sair da zona de 
conforto, sobre se dedicar ao bem de alguém. 
Ser envolvido por essa lição do Natal o fará 
cuidar, perdoar e seguir junto. 
 O próprio Senhor afirmou: “Aprendei 
de mim...” (Mt 11:29). É exatamente isso o que 
devemos fazer. Neste mês de dezembro, 
precisamos pensar menos nas propagandas, 
nos filmes, na festa, nas comidas típicas e nos 
presentes, e refletir mais na Pessoa de Jesus. É 
vital devolver a Jesus a centralidade do Natal. 
As luzes, os cânticos, as liturgias e toda a 
nossa agitação são vazios de significado se 
Jesus não for o centro. Que neste Natal 
possamos honrar aquele que desceu do céu 
para nos levar ao céu, aprendendo com Seu 
milagroso nascimento e vivendo para a Sua 
glória. Feliz mês de Natal!

                                                                   Rev. Renato Porpino

Pastor Efetivo

LIÇÕES DO NATAL

#editorial



#notícias gerais
Eleição de Diáconos
 N a  A s s e m b l e i a  G e r a l 
Extraordinária, realizada domingo 27 de 
novembro, com a presença de 258 votantes, 
foram eleitos 8 (oito) diáconos:
Bruno Jorge Macedo dos Santos (148 votos)
Carlos Ramalho Trovão (142 votos)
Gilberto Alves de Sá (135 votos)
Guilherme Cunha de Barros Santos (182 votos)
Leonardo Freitas Sayão (194 votos)
Miguel Cândido da Costa Júnior (146 votos)
Ricardo Dowsley Fernandes (182 votos)
Rodrigo da Silva Nobre (181 votos)
 Parabenizamos os irmãos que 
foram eleitos e reeleitos. Agradecemos aos 
irmãos que trabalharam nas mesas 
receptoras e apuradora de votos. 
 D e u s  a  t o d o s  a b e n ç o e  e 
recompense com bênçãos do céu!
“...Sede fervorosos de espírito, servindo ao 
Senhor.” (Rm 12. 11)

Idalina Felipe Heringer, Convocada ao 
Coro Celestial.
 Aos 94 anos, após um período de 
in ternação,  nossa amada i rmã fo i 
convocada às mansões celestias. Idalina foi 
uma serva de Deus fiel, que amava o Senhor 
e o servia, especialmente na área de música. 
Regeu o coral da SAF Rio por mais de 40 
anos, que recebeu o seu nome, e cantou no 
Coral Canuto Regis por várias décadas.
 A Cerimônia da Esperança Cristã 
aconteceu no sábado 26 de novembro, 
ministrada pelo Rev. André Albuquerque e 
Mis. Leninha Maia. Era viúva do Presb. 
Joás Heringer, e deixa dois netos. Que o 
Senhor console sua família!
“…Quer, pois, vivamos ou morramos, 
somos do Senhor!” (Rm 14. 8)

Nossa gratidão ao tio “Dudu”
 As crianças que foram cuidadas e 
ensinadas por ele, durante vários anos, os 
pais e a Igreja, agradecem ao nosso amado 
Eduardo Costa, tio Dudu o cuidado, o amor 
e o carinho demonstrados e convividos com 
ele. 
 Retribuímos o amor e o carinho e 
agradecemos pelo seu trabalho dedicado e 
eficiente. Deus retribua com graça e 
bênçãos, realizando todos os seus sonhos. 
Amor compartilhado é amor investido!

Recepção de Novos Membros
Hoje no culto matutino, às 

10h30min, com alegria e carinho, 
receberemos novos membros: Daiane 
Almeida dos Santos Pimentel (Profissão 
de Fé e Batismo); Rafael Baptista 
Pimentel (Profissão de Fé e Batismo); 
Isabella de Almeida Pimentel (Profissão 
de Fé e Batismo); o pequeno João Lucas 
Samuel de Almeida Pimentel (Batismo 
Infantil) acompanhado de seus pais Rafael 
Baptista Pimentel e Daiane Almeida dos 
Santos Pimentel. Que suas vidas sejam 
bênção na Igreja e que o pequeno João 
cresça a cada dia em estatura e graça na 
presença do Senhor.



#sociedades e ministérios
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Junta Diaconal 

Gratidão - Agradecemos à Igreja pelas ofertas, 
por meio de alimentos trazidas no Dia de Ações 
de Graças. Todos os mantimentos e frutas 
foram encaminhadas as Instituições parceiras 
de nossa Igreja, suprindo com cerca de 300Kg 
de ofertas recebidas. 

Jantar  de Confratern ização -  D ia 
05/12/2022 às 19h, teremos nosso jantar de 
confraternização. Não fique de fora! Procure 
algum membro da nossa Diretoria para 
maiores esclarecimento.  

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. Jerusalém - Dia 7/12, às 12h. Almoço 
no Art Sesc. Bistrô.

Depto. Ester - Dia 10/12, na Confeitaria 
Manon, às 8h30min. 

Depto. Dorcas - Dia 10/12, às 13h, no 
Restaurante Conde Gourmet.

Depto. Ruth Pinho - Dia 10/12, às 15h. Local: 
falar com a coordenadora.

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!

Cantata de Natal - Já é Natal na Catedral! O 
Coral Ednea Bastos do Encontro de Casais com 
Cristo fará a apresentação de uma belíssima 



#sociedades e ministérios
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cantata de Natal! Alegria! Será neste domingo, 
dia 04/12, durante o culto vespertino, a partir 
das 19 h. Venha prestigiar o coral e adorar a 
Deus conosco! 

XXVI RECCC - As inscrições para o Reencontro 
de 2023 continuam! 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 - Parabéns a 
vocês da família ECCC que completam mais 
um ano como casal, como família bendita do 
Senhor! Que o seu casamento seja um lugar de 
aconchego, respeito e amor! Desejamos 
muitas realizações e felicidades!

UPH - União Presbiteriana de Homens

Hoje teremos a última Reunião de Oração da 
UPH-Rio do ano de 2022. Será um momento 
para agradecermos o bom ano que tivemos; ao 
Senhor toda a honra e glória! Acontecerá 
virtualmente pelo nosso grupo do Telegram. 
Para participar, basta acessar o link do chat de 
vídeo 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 

Devocional hoje! - Estaremos juntos, às 
17h30min na sala da UPA. Teremos louvor e a 
mensagem com a nossa Querida Isabel 
Guedes, adolescente da UPA Rio. Ela estará 
falando com base no tema "Os ídolos do 
coração", venha participar conosco! 

EBA (Escola Bíblica para Adolescentes) - 
Temos  dois horários aos domingos: 9h e 
16h30min. Venha estudar a Palavra de Deus!

Movimento Oásis

Aniversário do Movimento Oásis.
O " Movimento Oásis" completou 32 anos, no 
dia 18 de Novembro de 2022, e temos muito o 
que agradecer. Ebenézer: até aqui nos ajudou o 
Senhor. Muitos desafios, mas também muitas 
vitórias. Estamos gratos ao Senhor por tudo o 
que Ele tem feito por nós, e  pelas vidas  
preciosas levantas para nos ajudar nesta 
caminhada. 

Nesse domingo, dia 04/12; estaremos nos 
reunindo para um almoço de confraternização, 
e comunhão com os irmãos, logo após o Culto, 
no Restaurante Taberna da Glória,

Devocionário Pão Diário 2023

Nossos devocionários chegaram. 
Estão lindos! E permanece no 
valor de R$10,00 a unidade. 
Ap rove i t e  pa r a  p r esen t ea r 
familiares e amigos com a Palavra 
de Deus. 



#liturgiaCulto Matutino  10h30min
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Prelúdio 

I – ADORAÇÃO AO VERBO DE DEUS

Litania de Louvor:
Dirigente: “Ora, o nascimento de Jesus Cristo 

foi assim: estando Maria, sua mãe, 
desposada com José, sem que tivessem 
antes coabitado, achou-se grávida pelo 
Espírito Santo.” (Mt 1. 18)

Congregação: “Enquanto ponderava nestas 
coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um 
anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, 
não temas receber Maria, tua mulher, porque 
o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela 
dará à luz um filho e lhe porás o nome de 
Jesus, porque ele salvará o seu povo dos 
pecados deles.” (Mt 1. 20-21).

Todos: “Ora, tudo isto aconteceu para que se 
cumprisse o que fora dito pelo Senhor por 
intermédio do profeta: Eis que a virgem 
conceberá e dará à luz um filho, e ele será 
chamado pelo nome de Emanuel (que quer 
dizer: Deus conosco).”(Mt 1. 22-23).

237 HNC – “Jesus Nasceu”

Oração de Adoração
Coral Canuto Regis

II – GRATIDÃO À RAIZ DE DAVI

Leitura Uníssona: “Melquisedeque, rei de Salém, 
trouxe pão e vinho; era sacerdote do Deus 
Altíssimo; abençoou ele a Abrão e disse: 
Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que 
possui os céus e a terra; e bendito seja o Deus 
Altíssimo, que entregou os teus adversários 
nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o 
dízimo.” (Gn 14. 18-20).

Marcha da Fidelidade: Consagração da vida 
e bens ao Senhor

231 HNC – “O Primeiro Natal”
(1ª e 4ª estrofes)

Oração de Consagração
Pastorais

Momento de Gratidão

III – EDIFICAÇÃO NA PALAVRA 
DO CRISTO, O MESSIAS

Leitura Bíblica: Gênesis 3. 15  -
              Presb. Carlos Roberto

Coral Canuto Regis
Mensagem: Rev. Daniel Jardim
Tema: “O significado do Natal”.

IV – CONTRIÇÃO POR MEIO DE JESUS,
O MEDIADOR

Leitura Uníssona: “Ele verá o fruto do penoso 
trabalho de sua alma e ficará satisfeito; o meu 
Servo, o Justo, com o seu conhecimento, 
justificará a muitos, porque as iniquidades 
deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei 
muitos como a sua parte, e com os poderosos 
repartirá ele o despojo, porquanto derramou a 
sua alma na morte; foi contado com os 
transgressores; contudo, levou sobre si o 
pecado de muitos e pelos transgressores 
intercedeu.” (Is 53. 11-12)

Motivos de Oração
Coral Canuto Regis
Oração Silenciosa e Oração Pastoral

V – COMUNHÃO COM O EMANUEL: 
DEUS CONOSCO

Ceia do Senhor:
Ministração do pão

251 HNC – “O Pão da Vida”.

Cântico: “A Começar em Mim”.

Ministração do Vinho

341 HNC – “Vera Páscoa”.

Cântico: “Deus Enviou”.

VI – DEDICAÇÃO AO FILHO DE DEUS

Cântico: “Nas Estrelas”.

Bênção Apostólica
Tríplice Amém
Poslúdio 
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Prelúdio

I - ADORAÇÃO E LOUVOR

Convite à Adoração: “Porque um menino nos 
nasceu, um filho se nos deu; o governo está 
sobre os seus ombros; e o seu nome será: 
Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai 
da Eternidade, Príncipe da Paz.” (Isaías 9.6)

230 HNC - “Adoração”.

Oração de Adoração

II - CONSAGRAÇÃO E GRATIDÃO

Leitura Uníssona: “E, vendo eles a estrela, 
alegraram-se com grande e intenso júbilo. 
Entrando na casa, viram o menino com 
Maria,  sua mãe.  Prostrando-se,  o 
adoraram; e, abrindo os seus tesouros, 
entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso 
e mirra.” (Mateus 2.10-11)

241 HNC – “O Nascimento de Jesus”

Oração de Consagração

Pastorais

III - EDIFICAÇÃO

Leitura Bíblica: “O Senhor é o meu pastor; 
nada me faltará. Ele me faz repousar em 
pastos verdejantes. Leva-me para junto das 
águas de descanso; refrigera-me a alma. 
Guia-me pelas veredas da justiça por amor 
do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale 
da sombra da morte, não temerei mal 
nenhum, porque tu estás comigo; o teu 
bordão e o teu cajado me consolam. 
Preparas-me uma mesa na presença dos 
meus adversários, unges-me a cabeça com 
óleo; o meu cálice transborda. Bondade e 

misericórdia certamente me seguirão todos 
os dias da minha vida; e habitarei na Casa 
do  Senhor  pa ra  todo  o  sempre . ”                    
(Salmo 23. 1- 6)

Mensagem: Rev. Renato Porpino
Tema da Série: “Poesias do Natal” .

CANTATA “ALEGRIA” - Coral Edineia Bastos
de Deborah Craig-Claar & David Clydesdale

Trad.: Remo Vieira & Vitor Borges

01-“Canção de Natal” - Letra:  Jonas Myrin / 
Música: Michael W. Smith

02-“Noite de Natal” - Letra: Wes King & 
Cindy Morgan / Música: Michael W. Smith

03-“Lindo És” - Letra e Música: Michael 
Farren

04-“Sim, Glória Cantai” - Letra e Música: 
David Clydesdale

05-“Oferta” - Letra e Música: Paul Baloche

V – CONTRIÇÃO E INTRECESSÃO

Motivos de oração
Oração silenciosa
Oração Pastoral

06-“És Meu Deus” - Letra: Tony Wood, David 
Hamilton & Michael W. Smith / Música: 
Michael W. Smith

07-“Finale” - Arr.: David Clydesdale

V – DEDICAÇÃO E ENVIO

Bênção apostólica
Tríplice amém
Poslúdio

#liturgia Culto Vespertino - 19h
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Hoje: Ana Carolina Guarçoni Oates e Ryan Peter Oates;
Seg 05:  Elias Saud e Jane de Brito Prieto Saud, Aristauziro Ferreira de Oliveira e 

Ivette Maria Ferreira de Oliveira, Diác. João Márcio de Castilho Santos e Liziane 
Nunes de Castilho Santos, Rodrigo Bêtta de Souza Gama Paraíba e Silvia Gama 
Paraíba Bêtta de Souza;

Ter 06: Samuel Gonçalves Dias e Rogéria de Souza da Silva Dias;
Sex 09: Diác. Jorge da Silva Gorne e Valeria Ramos Pinto Gorne, Gerson de Moura 

Freitas e Fabiane Santi Freitas;
Sáb 10: Edno Gonzaga Alves e Marlene Mandarino Alves, Alex Gomes Calixto e 
Daniella Eller Irineu Calixto, Elenice Soares de Souza e Arlindo Damiani, Isaac 
Silva de Oliveira e Andréa Nakano Samel, Diác. Filipe Agum de Campos e Rachel 
Dias de Mattos.

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

#aniversariantes da semana

Seg 05: Denise Pinto de Sousa Almeida, Fabiane Santi Freitas, Grace Martins de 
Vargas;

Ter 06: José Antônio Gomes de Oliveira, Maria Boechat Jardim, Maria Carolina de 
Siqueira Tenório Cavalcanti, Yolanda Cunha de Souza;

Qua 07: Jorge Ricardo Arrabal, José do Lago Rocha, Lucas Pereira de Vargas, 
Diác. Marcelo Magalhães Castro, Paulo Guilherme Freitas Sayão, Priscila 
Flausino Martins, Silvana Cardoso Vieira Couto;

Qui 08: Eudes Nazareno Nunes da Silva, Mariana Teixeira da Conceição, Regina 
Maria de Oliveira, Sindia Rejane de Sousa Oliveira, Viviane Cunha de Barros 
Santos;

Sáb 10: Celia Maria Malfitano Alves, Consuelo Salvaterra Magalhães, Gisele 
Cristina de Souza Maciel.

#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 , Juliana Barcelos, 
Josué Martins (levita do Canuto Regis), 
Ângela Gouveia, Marlene Mandarino,  
Rute Morais Pereira, Lucy Millan,  
Euclides Vendrami, Ranilton (esposo de 
Irene Aquino), Presb Antônio, Carlos, sr. 
Jardel (pai do Rev. Renato)
Outros Motivos: Pelo Brasil e as eleições 

na Igreja.

Seg 05: 
J u í z e s  6 : 7 - 1 6  -  C o n t i n u e 
caminhando!
Ter 06: 
João 13:18-22; Salmo 41:9-12 -
Traído
Qua 07: 
Gênesis 1:26-27; 2:15 - Cultivando 
o jardim de Deus
Qui 08: 
2 Timóteo 1:6-12 - Confiar em Deus
Sex 09:
2 Samuel 9:1-7 - Graça fora da caixa
Sáb 10: 
Mateus 4:1-11 - O rato que rugiu
Dom 11: 
N e e m i a s  2 : 1 1 - 1 8  -  C o m o 
reconstruir

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

Escala de Púlpito de Presbíteros:
04/12: 10h30min: Presb. Carlos Roberto;
            19h: Presb. Luís Alberto;
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 04/12/2022: Walter Cascardo, 

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

Próximo Domingo 11/12/2022: Adeclen 
Santos, Tiago Castilho, Felipe Agum, Miguel 
Camboim, Luiz Cláudio, Victor Mota, Roberto 
Azeredo, Luiz Henrique.

Escala do Som:
Domingo: 04/11/2022: Ricardo Dowsley, 

Jerson Neto.
Próximo Domingo: 11/12/2022: Newton 

Alvarez, Tiago Trindade.

#escalas
Pregação / Presbíteros/Diáconos 
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Trabalho e identidade cristã: como você se apresenta? 
Como você se apresenta a alguém que não conhece? Eu arriscaria dizer que a 
probabilidade de os dois primeiros elementos que você usa ao se apresentar a 
alguém serem o seu nome e a sua profissão - ou o curso que estuda - é 
relativamente alta. Mas quantas vezes nós acrescentamos o fato de sermos 
cristãos à nossa lista de características quando nos introduzimos a alguém? 

Talvez seja natural que o trabalho ocupe uma parte relevante do 
que parece nos definir. Afinal, passamos boa parte do nosso dia dedicados às 
nossas profissões, focados em alcançar metas e a riscar todas as tarefas da 
lista de pendências. Talvez você tenha feito muitos sacrifícios e se orgulhe do 
espaço que ocupa profissionalmente hoje. Mas, apesar de tudo isso, devemos 
ter em mente que o trabalho, embora seja uma dádida e um serviço que 
prestamos ao próprio Deus, não é a essência de quem somos.

Se é o nosso trabalho, e não o Evangelho, a nos dar identidade, 
atrelamos o nosso valor unicamente a uma atividade que desempenhamos. Se 
isso acontece, quando temos sucesso, arriscamos atribuir nossas conquistas 
ao nosso próprio esforço, e não à providência do nosso Pai. Por outro lado, 
quando fracassamos, perdemos todo o nosso valor. Se o nosso maior objetivo 
está em um negócio, basta uma crise financeira para não sabermos mais o 
nosso propósito. Se todos os nossos esforços estão direcionados a manter 
determinado emprego, uma demissão nos faz desmoronar. Se esperarmos 
encontrar em um trabalho toda a nossa satisfação, iremos nos frustar quando a 
rotina massante e os desafios da profissão baterem à porta.

Precisamos nos lembrar que nós trabalhamos com excelência 
para que Ele seja exaltado em tudo aquilo que nós fazemos. Não para termos 
um propósito, porque o Evangelho já nos deu isso. Não para termos liberdade, 
porque temos a Cruz para nos lembrar o que é ser verdadeiramente livre. Não 
para satisfazermos a nossa alma, porque só faremos isso quando nos 
encontrarmos com nosso Criador. A Palavra nos dá a identidade, o propósito, 
a dignidade e a esperança que profissão nenhuma pode nos dar. 

Juliana Maia

NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA, TIVEMOS O NOSSO DAY OFF DA COPA! 
Encerramos nossas programações deste ano com um momento de comunhão 
maravilhoso! Devocional, Churrasco e Jogão da Copa! Amamos! Com isso, 
nossa UMP-RIO entra em recesso e volta com tudo em janeiro de 2023 com 
nossa programação de verão! Aguardem!
OBRIGADA, DIRETORIA DE 2022! Com o fim das nossas programações 
oficiais, aproveitamos para agradecer à Diretoria em exercício por todo o 
trabalho ao longo deste ano! Ao Presidente Miguel Camboim, à Vice-
Presidente Maria Luisa Miranda, à 1ª Secretária Gabrielle Pereira, à 2ª 
Secretária Ana Luiza Mattos e ao nosso Tesoureiro Matheus Nogueira, 
agradecemos por todo empenho e serviço na obra do Senhor! Amamos vocês! 
E, claro, já estamos em oração pela Diretoria eleita para o próximo ano: 
Presidente: Maria Luisa Miranda;  Vice-Presidente: Guilherme Valim; 1ª 
Secretária: Vitória Guedes;  2ª Secretária: Gabriella Santi; Tesoureiro: Kelvin 
Bragança. Que o Senhor guie e abençoe a nossa Diretoria e a nossa UMP no 
ano de 2023!
E, para ficar ligado em todas as nossas novidades, siga-nos no Instagram 
@umprio!

#ump
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