PROGRAMAÇÃO SEMANAL
D om ingos
09h00 EBD - Jovens (3º andar)
09h30 Adultos (Templo)
10h30 Culto
19h
Culto
Terças
19h30

Culto da família

Q uint as
19h30

Culto

CALENDÁRIO DO MÊS
1º D om ingo
Ceia e oferta de alimentos nos 2
cultos
1ª Q uint a
19:30h - Ceia e oferta de alimentos
D om ingo 01
08:00h - Consagração dos Diáconos
D om ingo 08
17:00h - Reunião da Geração Vida
D om ingo 15
15:00h - Reunião de liderança
D om ingo 15
17:00h - Reunião do Evangelismo
D om ingo 15
19:00h - Comemoração do
Aniversário de 21 anos da Igreja. Presença do Cantor e
Compositor Sérgio L opes
Sábado 21
19:00h - Culto de casais
Sábado 28
18:00h - Culto Jovem
D om ingo 29
16:30h - Reunião das mulheres
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aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá?.
Períodos de sofrimento precedem o firmamento
espiritual. Isto não é verdade só para o começo da vida
cristã, mas para o inteiro processo [de crescimento
espiritual] até morte.
N ós passamos por períodos ou estações de sofrimento e
lutas seguidas, nos fortalecendo e aperfeiçoando. É como
os ciclos de vida de uma planta. Por exemplo: as plantas de
chá crescem nas montanhas onde nós morávamos no Sul
da Ásia. Essas plantas passam por ciclos surpreendentes.
Elas esparramam e produzem folhas, e essas folhas são
retiradas, e então as plantas são podadas severamente de
forma que você pensaria que elas estão mortas, mas elas
não estão. Elas somente estão entrando numa fase
necessária na produção de chá. A vida cristã é como isto.
N ós passamos por períodos onde parece que a vida
espiritual está quase morta e o desânimo é tão severo que
nós nos perguntamos o que está acontecendo e onde Deus
está. M as esses períodos não são permanentes. Deus, o
Grande Agricultor, está somente nos podando e nos
preparando para darmos mais frutos (João 15). N ossa
parte é permanecer fieis através de tudo, manter nossa fé
nEle, e quando nós fizermos isso nós finalmente
entenderemos a verdade de Romanos 5:3-5: que
dificuldade, quando suportada pacientemente na fé,
produz experiência (aprendendo mais sobre Cristo e a
vida cristã) que resulta em aumento da fé, e isto resulta em
um aumento na espiritualidade.
3 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas
tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência,
4 E a paciência a experiência, e a experiência a esperança.
5 E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de
Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito
Santo que nos foi dado.
Este processo não acontece da noite para o dia. N a
realidade, pode levar anos e até mesmo décadas para Deus
efetuar várias coisas em nossas vidas.
M inha avó materna era uma das cristãs mais piedosas que
eu já conheci. Eu acredito que as orações dela tiveram
muito a ver com a minha salvação depois que eu saí pelo
mundo afora. Ela só viveu uns dois anos depois que eu fui
salvo, mas eu consegui passar algum tempo com ela antes
que ela passasse para a Glória. Eu tive M U ITAS cicatrizes
morais e lutas por causa de toda loucura de minha vida
antiga. Alguns meses depois que fui salvo eu lhe
perguntei: ?Vovó, você ainda luta contra o pecado??. Eu
esperava que ela me falasse que essas lutas tinham
terminado décadas antes e que depois tinha ficado
somente aquela navegação tranqüila, mas ela respondeu:
?Oh, sim, Dave, ainda há muitas lutas." Ela tinha 79 ou
80 anos de idade e tinha caminhado com Cristo por mais
de 60 anos, mas ainda havia lutas. O único momento em

que o filho de Deus escapará da luta contra o pecado é
quando ele deixar este véu de lágrimas.
Eu recomendaria que você memorizasse algumas
promessas da Bíblia sobre salvação, e as usasse para
derrotar as mentiras do diabo. Ele envia dardos inflamados
de incredulidade, e a vitória sobre eles (a única vitória
sobre eles) é o escudo da fé (Efé 6:16). Fé vem de uma só
fonte, e esta é a Palavra de Deus (Rom 10:17). Você não
pode aumentar a fé através de tentar crer. Você só pode ter
fé descansando na Palavra de Deus. Duas promessas que
me ajudaram em tempos de dúvida são João 3:16 e M at
11:28. Pense em M ateus 11:28.
?Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e
eu vos aliviarei?.
Q ue promessa maravilhosa e simples. A única coisa que é
requerida de mim é que eu esteja cansado e
sobrecarregado. Se isso lhe enquadra, então tudo que você
tem a fazer é crer [exata, literal, e totalmente] o que as
palavras de Cristo dizem. O resto da salvação é um
presente. Então os versos 29-30 falam sobre o resto do
trabalho.
?Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que
sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso
para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu
fardo é leve.?
Isso é a vida Cristã. Isso é o discipulado, seguir após a
Cristo, servindo-O. Depois de receber o presente de
Cristo, há algo que eu tenho que fazer.. Eu tenho que
levar o Seu jugo e aprender com Ele. Eu caminho com Ele
e O sirvo.. M as mesmo isso não é feito com minha
própria força, mas na dEle e Ele quer que eu ache
descanso em Seu trabalho. Se o jugo do serviço Cristão
não está fácil e leve, nós estamos fazendo algo errado.
Isso é a própria palavra de Cristo sobre verdadeira salvação
e Cristianismo. N ão deixe ninguém lhe falar de modo
diferente.
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
I r m ão Cloud
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Sobre D uvidar da Salvação e Ter Conflitos
na V ida Cr ist ã
D avid Cloud
Eu tenho notícias de muitas pessoas que duvidam de sua
salvação e eu sempre tento achar tempo para responder seus
e-mails no meio do dilúvio de correspondências que eu
recebo. Recentemente eu recebi o e-mail abaixo.. Exclui as
referências específicas das pessoas, lugares, igrejas e escolas
para preservar as identidades.
Caro I r m ão Cloud,
Estou escrevendo para que você me ajude a esclarecer
algumas coisas na minha cabeça. Apesar de passados muitos
anos, hoje eu tenho extrema dúvida sobre minha salvação.
Algo assim tão grande, que isso me enfraquece de vez em
quando. Sou casada há poucos anos e tenho uma criança
que faz pouco tempo que aprendeu a andar. Estas dúvidas
fazem-me murchar, e tornam-me inútil a meu marido e ao
meu bebê. Passo muitos dias chorando e lendo minha
Bíblia e implorando a Deus para me ajudar.
A questão é que eu fiz muitas profissões de fé.
Aproximadamente cinco, e fui batizada biblicamente. N a
última profissão que fiz, não fui batizada porque eu não
estava certa se Deus já havia me dado garantia de que eu era
salva ou se estava sendo salva naquele momento. M as a
última profissão foi a mais real em meu coração. Isso foi
quando eu estava na faculdade e um pregador veio pregar
na capela sobre este mesmo assunto. Sobre como ele teve
dúvidas, e fez muitas profissões, mas ainda continuava sem
nenhuma paz.
Ele percebeu finalmente que ele tinha que confiar em
Cristo e em Seu sangue derramado, não importava se ele
era um perdido ou salvo.
Eu sabia que tinha que falar com este pregador, assim eu fui
até ele depois de sua pregação, e ele explicou-me o que era
salvação do modo mais claro que eu jamais tinha ouvido.
Era exatamente o que eu vinha ouvindo desde o princípio,
mas naquele dia isso fez mais sentido. Talvez fosse o
Espírito Santo me ajudando a entender? De qualquer
maneira, ele disse que independentemente de eu estar
perdida ou salva, eu precisava lavar minha alma no sangue
de Cristo. Confiar meu maior tesouro aos cuidados dEle.
Ele então mostrou para mim na Bíblia que só o Sangue
pode lavar meus pecados, e que eu era culpada ante Deus
por meus pecados. Q uando Cristo morreu, ressuscitando, e
ofereceu o SEU sangue sobre o trono de misericórdia,
Deus ficou satisfeito pelo pagamento dos pecados do
homem.
Depois que nós conversamos, eu fui para meu dormitório
pensando sobre tudo que ele disse. Ele disse muita coisa
mais, mas isto é o que ficou gravado em minha mente.
Finalmente eu percebi que se Deus estava satisfeito com o
sangue do sacrifício de Cristo para pagar por meus pecados,
então eu entendi que eu também poderia ficar satisfeita.
Assim, eu falei a Deus exatamente isso. Q ue eu sabia que
eu era uma pecadora, mas eu acreditava que o sangue de
Cristo era suficiente para encobrir os meus pecados, e eu
confiei em Cristo para me salvar através de Seu sangue
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derramado. N aquele momento eu tive muita paz e soube
que eu fui aceita como uma filha de Deus.
Então, por que eu estou em dúvida? Bem, em primeiro
lugar, há um link no seu site para uma igreja onde eles têm
testemunhos sobre pessoas que pensaram que estavam
salvas, mas estavam verdadeiramente perdidas.
U m das linhas comuns desses testemunhos é que se você
ora: ?Senhor, salve-me se eu sou um perdido?, então isto
não está realmente admitindo que você seja um pecador.
Agora eu posso ver que isso poderia ser o caso de algumas
[das minhas anteriores profissões] mas na última profissão
de fé eu realmente entendi que eu era uma pecadora. E não
só uma pecadora qualquer, mas uma pecadora horrível,
abominável, que tinha se rebelado contra Deus. Isso porque
eu falei a Deus que se Ele estava satisfeito com o que Cristo
fizera por meus pecados, então que eu também estaria
satisfeita. M as, veja você, quando eu orei isso eu não sabia
realmente se eu estava perdida, assim nesse momento eu
confiei em Deus para me salvar se de fato eu não o
estivesse.
Eu contatei estas pessoas para lhes fazer perguntas e elas
deram todos os tipos de idéias. U ma foi: deixar tudo de
lado e buscar a Deus para Ele revelar-me se eu estava
perdida ou salva. Irmão Cloud, eu amaria fazer isso, mas eu
sou mãe e dona-de-casa, e eu simplesmente não posso
apartar-me de tudo. Eu posso por as coisas de lado somente
por uma hora para buscar a Deus.
Eles também fortemente promovem ?Salvação pelo
Senhorio?. Eu perguntei por versos da Bíblia que mostrem
onde ?Salvação pelo Senhorio? é obrigatória. Eles só
responderam dizendo que isto está escrito ao longo toda a
Bíblia. N ada realmente específico. M eu pastor prega que se
alguém não está absolutamente seguro que é salvo e
continua tendo dúvidas, venha para o altar [de ?decisões?],
e torne seguro que é salvo por ter recebido a salvação. M as
estas pessoas da outra igreja dizem que isso está errado. Isto
está me confundindo horrivelmente e é por isso que eu
estou em dúvida.
Eu falei com muitas pessoas respeitadas sobre isto. Todas
elas disseram que as pessoas da outra igreja estão erradas.
Q ue você, vindo a Cristo e Lhe pedindo que o salve, está
admitindo que precisa Dele.
M eu coração fica pesado e doente todas as manhãs quando
eu desperto e me levanto.
Você pode me dar uma definição mais clara sobre
arrependimento? Eu sei que você diz que muitas igrejas não
ensinam mais isto. Como você sabe que você se
arrependeu? Eu ouvi que você precisa estar tão
dolorosamente arrependido de seus pecados, que você fica
doente e cansado deles. Bem, irmão Cloud, eu estou
doente e cansada de meus pecados, mas eu me acho ainda
cometendo esses mesmos pecados. O pior é que eu fico
transtornada e impaciente com meu marido.
Também, eu li sobre todos estes sinais, de modo a saber se
você é salvo. Agora eu não tenho muito deles, mas eu me
lembro de um tempo que eu tive todos eles. Eu ficava
entusiasmada em servir a Deus, eu queria salvar o mundo
do inferno, eu amava as pessoas de Deus, eu sentia
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EBD ADULTOS
N ossa Escola Bíblica Dominical se reúne
aos dom ingos às 09:30h para estudar e
debater os ensinos bíblicos. Estudo atual:
R evist a EBD
Se deseja se batizar, participe da turma de
Batizandos. O s Batismos são sempre no
último domingo de cada mês e a turma de
batizandos começa no primeiro domingo.
Para inscrever-se, procure o Pr.
M aur icio.

EBD Jovens e Adol escent es
A Escola Bíblica Especial para Jovens
acontece aos domingos a partir das 9:30h
na sala da juventude no 3º andar.
Para A dolescentes, às 10:30h, na mesma
sala, inicia-se a aula.
Ambas utilizam uma linguagem moderna,
adequada à faixa etária e incentivam o
debate.
FRASE DO MÊS
"Todo "evangelho" de K arl M arx pode ser
resum ido em 2 frases: O deie o indivíduo
m ais bem - sucedido do que você. O deie
qualquer pessoa que esteja em m elhor
situação do que a sua"
H enry H azlitt

Cont inuação da primeira página
fortemente esses assuntos sobre o que você escreve sempre.
M as, agora a chama apagou e eu não sinto gosto contando sobre Deus às pessoas. Algumas
vezes aborreço as pessoas de Deus e os assuntos que eu sentia fortemente, agora eu me
pergunto ?por que se incomodar com isso??
Eu tenho lido minha Bíblia, estudando isto, quando eu posso, e tudo que eu consigo entender
é que aquele Deus quer que voltemos às costas aos nossos pecados e obras mortas e acreditemos
nEle para nos salvar.
Dizer que você tem que saber 100% que você está perdido parece como se eles estivessem
adicionando ao plano de salvação, mas eu, nesse momento não estou segura. M eu pastor diz
que se você está tendo dúvidas e não está realmente seguro, então receba certeza através de
recebido a salvação. M as estas pessoas dizem que isso está errado. Eles dizem que você precisa
saber que você está perdido antes que você jamais possa ficar seguro que você será salvo..
Eu li seu artigo sobre ?Salvação pelo Senhorio?, e como você disse que as pessoas tendem a
olhar para a sua própria experiência em lugar de olhar para sangue de Cristo como evidência
que elas estão salvas, é exatamente o que está acontecendo a mim. Como eu disse em minha
última profissão de salvação, eu olhei para o sangue de Cristo. Eu não tenho nenhuma dúvida
sobre isso, de modo nenhum. M as, uma vez que eu não fiquei segura se estava salva ou perdida,
eu estou perguntando a mim mesma se isso foi realmente verdadeiro ou não? Isso faz sentido
para você?
E acho que todas as outras ?evidências? não estão se revelando em minha vida porque eu estou
num ciclo contínuo de duvidar. Como eu posso crescer se eu sempre estou duvidando se sou
ou não uma filha de Deus?
Agora eu lhe falarei que tenho preocupação pelas almas das pessoas, eu prefiro ficar ao lado das
pessoas de Deus que no mundo, e eu ainda sinto que os assuntos importantes ainda são
importantes, a diferença é que eu não tenho aquele ardente desejo de subir no telhado e
proclamar isto, como fiz uma vez.
Eu também posso ver o dedo de Deus tocando na minha vida, mas as pessoas naquela igreja
disseram que Deus ainda guia as pessoas perdidas. Irmão Cloud, você tem uma visão muito
equilibrada da Bíblia, e é por isto que eu estou perguntando sua opinião. Ah, estas pessoas
também me disseram que não falasse com outras pessoas sobre minhas dúvidas, porque elas me
falarão somente o que eles já têm me falado durante todo esse tempo.
Temo ter sido salva sem que um 'terrível' sentimento tenha vindo sobre mim. Como as pessoas
sabem que elas foram salvas? Eu sempre fui ensinada que se eu fosse sincera com Deus - e quis
isto em meu coração- eu posso descansar na palavra de Deus. M as estas pessoas estão dizendo
que eu deveria ter esta paz surpreendente, ou algum tipo de sinal físico que eu sou salva. Assim,
o que eu faço? Por favor, me ajude através da Bíblia!
R ESPO ST A D O I R M Ã O CL OU D
Alô. Eu estou feliz que você tomou do seu tempo para me escrever.
Primeiro, eu preciso saber a qual igreja você está se referindo para que tenha os testemunhos da
Internet que você descreveu, porque eu não apóio o que eles estão fazendo e eu quero remover
o ?link? deles.
Agora, sobre sua situação, eu não fico surpreso quando os crentes têm dúvidas. N a realidade,
eu não penso, de modo nenhum, que sua situação é única. Eu tive notícias de um número
grande de santos com dúvidas. Eu tive minhas próprias dúvidas de vez em quando por 30 anos
desde que fui salvo.
Durante o primeiro ano eu tive dúvidas terríveis e não sei quantas vezes fui "salvo" naquele ano!
As dúvidas começaram a dissipar quando eu fui para a escola bíblica e comecei a aprender a sã
doutrina e entender a salvação mais claramente, mas por várias vezes através dos anos eu tive
que lidar novamente com dúvidas. Então, não fico pasmo ou surpreso sobre sua situação.
O sólido alicerce [de toda a questão] é esse: Salvação não é difícil.
Jesus quer que as crianças venham a Ele. ?Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim;
porque dos tais é o reino dos céus? (M at. 19:14). Isto se repete em M ateus, M arcos e Lucas,
assim, deve ser muito importante. Jesus até mesmo disse que para ser salva a pessoa tem que vir
[a Ele] como [se fosse] uma pequena criança (M at. 18:3). Poderia salvação ser difícil se as
crianças são convidadas e se, na realidade, adultos têm que se tornar, de certo modo,
semelhantes a crianças para isto acontecer?
Salvação é descrita como um presente. N ão é difícil receber um presente.
Salvação é descrita como igual a comer e beber (João 6).. Q uando o Senhor Jesus lidou com a
mulher no poço, Ele ofereceu água vivificante a ela. N ão é difícil tomar água! A pessoa
simplesmente deve estar sedenta e amplamente aberta.
Q uando eu advirto sobre "oração rápida" ou ?fé fácil? e sobre esses que não pregam
arrependimento, eu estou advertindo sobre algo muito específico. Eu estou advertindo sobre
esses (e há muitos) que levam as pessoas fazerem [ou repetirem] uma oração e então dizem que
elas estão salvas até mesmo quando elas N ÃO têm nenhum interesse pelas coisas de Deus. Eu

estou advertindo sobre esses que não dão para os pecadores qualquer idéia que haverá uma
mudança em suas vidas quando eles forem salvos. É sobre isso que eu advirto. Por outro lado,
você tem muitas evidências de salvação e não está naquela categoria. (Claro que eu não a
conheço pessoalmente, mas eu estou acreditando na sua palavra).
Você terá que confiar em Deus e parar de ficar escutando o que homens dizem. Se você falar
com 10 pessoas diferentes sobre doutrina, você pode ter 10 respostas diferentes facilmente e isso
é verdade até mesmo se todos elas freqüentam igrejas Batista independentes. Esqueça o que as
pessoas estão dizendo e confie na Palavra de Deus. Você foi para faculdade de Bíblia. Você
aprendeu algo da Palavra de Deus. Você aprendeu como ler a Palavra e estudá-la você mesma.
É bom adquirir conselho sábio, mas nesta situação, eu lhe aconselharia que esquecesse o que as
pessoas estão dizendo e confiasse na Palavra de Deus.
Salvação é um presente. Treze vezes no N ovo Testamento é chamada de um presente. Jesus
Cristo pagou um alto preço por isto. Ele oferece isto a todo pecador. Salvação é recebido
através da fé. Fé é "a mão do coração" que salta para fora para receber o presente maravilhoso de
Deus. U m presente significa que é absolutamente grátis e nunca será tirado de volta. Se você
tivesse de ganhá-lo por merecimento, então ele não seria um presente.. Se o doador pudesse
tomá-lo de volta, ele não seria um presente. Eu sei que H enry Ford costumava dar automóveis
a empregados quando eles o agradavam, mas ele tomava de volta os automóveis se os
empregados não o agradassem mais. Isso não é um presente e nós podemos glorificar a Deus
porque Ele não é assim. N ão há nenhuma "corda presa" ao Seu presente santificado.
Sim, você tem que verdadeiramente reconhecer que você é uma pecadora como a Bíblia diz e
deve estar pronta para voltar e entregar toda sua vida para o Senhor. Isso é arrependimento.
Arrependimento é "uma mudança de mente que resulta em uma mudança de vida."
Arrependimento não é uma coisa difícil e dura. Se fosse, uma criança, uma pessoa
mentalmente lenta não poderia fazê-lo. Arrependimento é uma mudança de direção do
coração. Do que você disse, eu não tenho dúvida que você se arrependeu e confiou em Cristo.
M ais uma coisa. É suposto que um presente é desfrutado. Deixe de se preocupar e se irritar e
olhar para si mesma, ao invés disso, olhe para seu Salvador e desfrute do Seu presente. Você
pode descansar em Cristo. O Senhor sabe tudo sobre você e sua situação e Ele quer que você
desfrute de sua salvação. Você é uma jovem esposa e mãe e tem um filho pequeno. Isso
significa que você está debaixo de muita pressão na vida. Deus não espera mais de você do que
você pode dar. Ele não é um cruel e insensível feitor de escravos. Ele é um Pai terno e amoroso.
Você não se sentirá sempre salva quando as crianças estiverem chorando, e seus hormônios
femininos trabalhando além da conta e você não se entende, e quando seu marido jovem não
for muito compreensivo, e o dinheiro está faltando e talvez outra criança está a caminho
quando você nem mesmo superou o último nascimento, e você está morando num espaço
limitado, e o jantar queimou, e você sente como se estivesse adoecendo, e o carro está
quebrado, e o secador aquece demais, e a sogra está se queixando de algo, e uma pessoa querida
há pouco foi diagnosticada com câncer, e você está correndo atrasada para a igreja, e você não
aparenta saber arrumar nada, etc. etc. etc.
Isso é vida. Como eles dizem: "vida acontece" e sentimentos fazem parte de tudo. Eles vêm e
vão. Você pode se sentir salva hoje e não salva amanhã, sentir que Deus a ama hoje e que Ele a
odeia amanhã, sentir que a oração e leitura da Bíblia são as coisas mais maravilhosas em todo o
mundo hoje, e amanhã sentir que isso é um trabalho penoso e entediante. O sentimento em si
mesmo não significa nada.
Salvação é fé do começo até o fim. Ela é ?de fé em fé? (Rom. 1:17). E fé não é ver. ?Porque
andamos por fé, E N ÃO POR VISTA?. (2 Cor 5:7). ?Porque em esperança fomos salvos. O ra
a esperança que se vê não é esperança; porque o que alguém vê como o esperará? M as, se
esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.? (Rom 8:24-25). Salvação não é ver
ou sentimento; ela é crer na promessa de Deus em Jesus Cristo. Romanos 8:18-25 descreve a
vida cristã em termos de sofrimento. A experiência cristã nesta vida nem sempre é agradável.
N a realidade pode ser, às vezes, extremamente difícil. N ós estamos nos arrastando ao redor de
um corpo morto (Rom 7:24). Isso não é muito agradável. N ós estamos esperando e estamos
ansiando pela abundância de nossa salvação prometida, mas nós ainda não temos isto e esperar é
difícil. N ós temos o Espírito Santo, o penhor de nossa herança (Efé 1:14), e nós temos
benefícios maravilhosos nesta vida; mas nós ainda não experimentamos a nossa salvação
completa. N ós somos os filhos de Deus, mas nós ainda não desfrutamos todo o benefício que
isso significa. N ós somos os filhos do grande Rei, mas nós ainda não nos deleitamos naquele
reino glorioso. N ós olhamos adiante para o glorioso amanhã do amanhã, mas estamos vivendo
dentro do imundo agora e agora.
Q uanto ao pecado na vida cristã, ele é uma realidade. Q uando Deus nos salva Ele não retira a
nossa velha natureza. H á uma luta entre a carne e o Espírito (Rom 7:18-19; Gál 5:16-18). Isto
acontece porque Deus quer que nós vivamos pela fé. A vitória não é um saltar ou voar sobre a
luta (uma segunda bênção, santificação inteira, etc.); ela é crescimento em Cristo. Crescimento
descreve algo gradual, não é algo súbito e imediato [e completo e definitivo]. 1Pedro 5:10 é
uma promessa que significou muito para mim através dos anos, começando quando eu nasci de
novo, em Cristo, em 1973, aos 23 anos de idade. ?E o Deus de toda a graça, que em Cristo
Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos
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