
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico) 
Terça-feira 
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja 
Quarta-feira 
19:30h — Louvor e pregação da Palavra 
Sexta-feira 
19:30h — Reunião de oração da Igreja 
Sábado (Primeiro) 
19:00h — Reunião da Juventude 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  

Perfeitos em Cristo 
 
"Aquele que não conheceu pecado, ele o fez 
pecado por nós; para que, nele, fôssemos fei-
tos justiça de Deus" (2 Coríntios 5:21) 
 
Cristão lamuriento! Por que está chorando?  
Está se lamentando de sua própria corrupção?  
Olhe para seu perfeito Senhor e lembre-se: 
você está completamente nEle; você é, aos 
olhos de Deus, tão perfeito como se nunca 
tivesse pecado; não, mais do que isto, o Se-
nhor Justiça Nossa colocou uma veste divina 
em você, de modo que você tem mais do que 
a justiça do homem - tem a justiça de Deus.  
Você que está se lamentando em razão do 
pecado congênito e da depravação, lembre-se: 
nenhum de seus pecados pode condená-lo.  
Você aprendeu a odiar o pecado; mas também 
aprendeu a saber que o pecado não é seu - ele 
foi lançado sobre a cabeça de Cristo. Sua posi-
ção não está em você - está em Cristo; sua 
aceitação não está em você, mas em seu Se-

nhor; você é perfeitamente aceito por Deus 
hoje, com toda a sua pecaminosidade, como 
será quando estiver diante de seu trono, livre 
de toda corrupção. Oh! suplico-lhe, apegue-se 
a esta idéia preciosa: perfeição em Cristo! Pois 
você é "completo nEle". Com a veste do 
seu Salvador, você é santo como Aquele que é 
Santo. "Quem os condenará? É Cristo Jesus 
quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o 
qual está à direita de Deus e também interce-
de por nós" (Romanos 8.34). Cristão, regozije-
se em seu coração, pois você é "aceito no A-
mado" - o que você tem a temer? Permita que 
seu rosto sempre estampe um sorriso; viva 
perto de seu Mestre; viva nos subúrbios da 
Cidade celestial; pois logo, quando seu tempo 
chegar, você subirá aonde seu Jesus está sen-
tado e reinará à sua mão direita; e tudo isto 
porque o Senhor divino "o fez pecado por nós; 
para que nele fôssemos feitos justiça de 
Deus".  
 

Charles Haddon Spurgeon 

Todos os últimos domingos às 17:00h você pode 
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo 
para o culto evangelístico e distribua folhetos convi-
dando pessoas para o culto. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. Todo pri-
meiro domingo do mês, campanha do quilo e consa-
gração dos alimentos. 

Participe da campanha para aquisição do terreno da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2006 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé-
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou 
Gregório.  

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

A r t i g o  d o  m ê s  

• 1º Domingo e 1ª Quarta (03/07 e 06/07) - Celebração da Ceia do 
Senhor. 

• Sábado, 02/07, 13:00h - Confraternização da União Feminina. 
• Sábado, 02/07, 19:00h - Culto Jovem. 
• Domingo, 10/07, 14:00h - Reunião de liderança. 
• Domingo, 10/07, 17:00h - Reunião da União de Mulheres. 
• Sábado, 16/07, 16:00h - Desperta Débora 
• Sábado, 16/07, 18:00h - Reunião da Juventude. 
• De Quarta, 20/07 a Sábado, 23/07 das 15:00h às 18:00h - EBF para 

crianças até 12 anos de idade. Traga um visitante! Todas as crian-
ças são bem-vindas. Teremos estudos, lanches e brincadeiras. 

• Quinta-feira, 28/07, 19:30h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sábado, 30/07, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 
• Sábado, 30/07, 17:00h às 21:00h - Palestra sobre Nova Era com o 

Pr. Temístocles, Prof.  do seminário da Ass. de Deus 
• Domingo, 31/05, 16:30h - Evangelismo na ruas. 
Em todos os domingos de Ceia de Senhor, entregamos nossas 
ofertas em alimentos para confecção de cestas básicas. Participe! 
Não deixe também de se engajar no Projeto Traga um Amigo! 

1. Aulas de reforço de Inglês e Matemática (Ensino Fundamental): Gratuitas para alunos de escolas públicas de São Cristóvão. Aulas aos 
sábados de 14:00h às 17:00h - Professores qualificados! 
2. Projeto Ler e Escrever - Curso de alfabetização para pessoas de 13 a 70 anos. Alfabetizamos em 4 meses de aula. Aulas às quartas e sába-
dos. Custo de R$ 15,00 pela apostila. 
3. Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende todo 
3º domingo do mês De 14:00h às 17:00h. 
Inscreva-se para qualquer um destes programas, deixando seu nome e telefone na secretária eletrônica da Igreja, mencionando o programa 
desejado. Tel.: 3890-3867 ou solicite sua ficha de incrição na livraria da igreja. 

O B R A  S O C I A L  
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Quero compartilhar com os irmãos 2 artigos simples, mas muito úteis para o nosso amadurecimento 
espiritual. Entenda estas mensagens e deixe Deus falar ao teu coração.  O verdadeiro crescimento se dá 
quando é acompanhado por maturidade e estatura espiritual. Ef 4:13-14 
 
Que Eu Diminua 
"É necessário que ele cresça e que eu diminua" (João 3:30). 
Um CORVO tendo roubado um pouco de carne, pousou em uma árvore segurando-a em seu bico. Uma 
Raposa, vendo-o, desejou ter para ela aquele pedaço de carne e usou, com sucesso, de uma artimanha. "ó, 
quão bonito é o Corvo," ela exclamou, na beleza de sua forma e na formosura de sua aparência! Oh, se sua 
voz fosse equiparada à sua beleza, merecidamente seria considerado o rei dos Pássaros!" Isto ela disse 
enganosamente; mas o Corvo, ansioso por afastar a idéia de que não tinha boa voz, gralhou bem alto e, com 
isso, soltou a carne que trazia presa ao bico. A raposa, rapidamente, pegou a carne e, voltando-se para o 
corvo, comentou: "Meu bom Corvo, sua voz é suficientemente boa, mas sua inteligência deixa a desejar." A 
lisonja e a adulação não nos levarão a lugar nenhum. É melhor ser louvado e admirado por Deus que pelos 
homens. 
Quão enganados estamos quando nos empenhamos em mostrar, aos homens, as nossas qualidades e 
competência. Não medimos esforços quando a finalidade é provar que podemos fazer alguma coisa e que 
somos capazes de nos destacar em certa atividade. Queremos ser admirados e reconhecidos e para que isso 
aconteça, tudo é válido. 
Infelizmente isso também acontece em relação à nossa vida com Deus. Muitas vezes buscamos os dons, 
fazemos orações com fervor, oferecemo-nos para ler a Bíblia nas reuniões, e empenhamo-nos ao máximo 
para que todos percebam o quanto somos "espirituais". Isso apenas nos assemelha aos fariseus que faziam 
questão de divulgar sua santidade. 
O verdadeiro filho de Deus coloca-se diante do altar do Senhor para ser usado conforme a Sua vontade. Não 
espera ser honrado por homens e alegra-se quando, por uma atitude sua, mesmo sem ser notado, o nome 
de Jesus é glorificado. 
Que apenas Cristo apareça em nossos atos. 
 
Líderes e Liderados 
"Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu" (Salmos 40:8) 
Bruce Larson, em seu livro "Vento e Fogo," assinala alguns fatos interessantes sobre o grou do Canadá: 
"Estes grandes pássaros, que voam por longas distâncias, através de continentes, têm três qualidades 
notáveis. Primeiro, eles alternam a liderança. Nenhum pássaro fica na frente o tempo todo. Segundo, eles 
escolhem líderes capazes de lidar com turbulência. Por fim, durante todo o tempo em que um pássaro está 
na frente, os demais o seguem emitindo um som como de buzina, aprovando sua liderança.  
Este seria um modelo muito bom para a igreja. Certamente nós precisamos de líderes que saibam lidar com 
turbulência e que entendam que a liderança deve ser compartilhada. Mas, acima de tudo, precisamos de uma 
igreja em que todos se unam e que estejam o tempo todo "buzinando" encorajamento." 
Qual tem sido nosso papel na obra de Deus? Temos colocado como prioridade os nossos interesses, 
buscando sempre os postos de destaque e a notoriedade pelo nosso trabalho ou temos deixado de lado toda 
vaidade e holofotes em prol da extensão do reino de Deus e o engrandecimento do nome do Senhor? 
Deus nos chama para servi-lo e, por vezes, somos colocados na frente, para dirigir algum trabalho especial. 
Precisamos estar cientes de que o cargo não é nosso mas de Deus e Ele, que ali nos colocou, pode, amanhã, 
escolher outro e colocar-nos em outra tarefa. Tanto na liderança como sendo liderados, devemos estar com o 
coração cheio de alegria por podermos ser úteis na obra do Senhor. 
Que todos nós, quando líderes, saibamos agir com humildade e amor, e, quando liderados, emprestar toda a 
nossa solidariedade e encorajamento, para que em ambas as situações, possamos ver a glória de Deus 
brilhar. 
Alegre-se, seja qual for o seu trabalho para o Senhor. 

Ministério Para Refletir - Pr. Paulo Roberto Barbosa 
 

Pr. Mauricio Fortunato 
 

 
 
 

A  s u a  f a m í l i a  e m  S ã o  C r i s t ó v ã o  

Palavra Pastoral 

Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 e 3 — CEP 20940-000 
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br 



A n i v e r s a r i a n t e s  d o  M ê s   E b d — a d u l t o s  
Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada 
domingo às 09:30h para estudar e debater os 
ensinos bíblicos. 
Estudo atual: Características do 
Verdadeiro Cristão  
Temos também uma turma especial para 
novos convertidos já batizados. Participe! 
Se deseja se batizar, participe da turma  de 
Batizandos. 
Os Batismos são sempre no último domingo 
de cada mês e a turma começa no primeiro 
domingo. 

. Preconceito - O banco inglês 
The Co-operative pediu para 
que um grupo de evangélicos 
fechasse sua conta-corrente 

devido às suas posições contra o 
homossexualismo. O banco, que 

mantém uma política de defesa dos direitos 
humanos, escreveu para o grupo Christian 
Voice informando que seriam dados 30 dias 
para que eles encontrem uma nova institui-
ção financeira. 
Para o The Co-operative, as opiniões sobre o 
homossexualismo dos cristãos são radicais. 
A carta dizia que essa atitude era incompatí-
vel com a política de apoio à diversidade do 
banco, que também deve ser aplicada a todos 
os funcionários e clientes. Stephen Green, 
líder do grupo cristão, declarou que estão 
sendo vítimas de “preconceito religioso”, 
mas que, “em nome de Jesus”, vai fechar a 
conta corrente. 
 . Pacto - Durante uma campanha promovida 
por um colégio cristão no porto de Guaya-
quil (Equador), cerca de quatro mil adoles-
centes juraram manter a virgindade até o 
casamento. O programa, denominado “O 
sexo, as mentira e a verdade”, já existe há 
sete anos. 

No evento, a escola realiza shows de música 
cristã, assistem a testemunhos sobre experi-
ências ruins causadas por relações sexuais 
sem proteção e à exibição de vídeos sobre 
aborto. Em determinado momento do encon-
tro, os jovens foram convidados a se coloca-
rem de pé e a fazer um voto de virgindade. 
Apesar do apelo, nem todos assumiram a 
responsabilidade. Rogelio, de 15 anos, foi 
um destes. Para ele, com Deus não se brinca. 
“É interessante que nos ensinem a não fazer 
bobagens, mas não se pode jurar por Ele e 
depois fazer o contrário", disse. 
. Circuncisão - Crianças judias recém-
nascidas poderão ser circuncidadas em 
hospitais. A proposta faz parte do projeto de 
lei apresentado nesta quarta-feira pelo depu-
tado israelense Ilan Shalgui. A prática da 
circuncisão, milenar entre judeus, é praticada 
apenas por rabinos. 
O deputado do partido anti-religioso Shinui 
defende que a cirurgia deve ser realizada sob 
a supervisão de médicos em virtude de 
acidentes e infecções provocados pelo uso de 
material não esterilizado. 
Shalgui trouxe o exemplo do rabino Nissim 
Daham, que há alguns anos realizou a prática 
de maneira errada, o que provocou uma 
necrose no pênis do bebê. Dahan precisou 

pagar uma indenização de cerca de US$ 100 
mil. Além dos judeus, que circuncidam seus 
filhos no oitavo dia de vida, como manda a 
Bíblia, os muçulmanos também adotam a 
prática.  
. Herói - Uma pesquisa nos Estados Unidos, 
revelou que Jesus Cristo foi identificado 
pelas crianças americanas como a figura que 
mais representa um super-herói. Abaixo 
dele, está o jogador David Beckham. 
Quando perguntado sobre o que faz um 
super-herói, 92% das crianças - com idade 
entre oito e 14 anos - disseram que ele pode 
“impedir coisas ruins de acontecerem”; 91% 
falaram que super-herói “geralmente é uma 
boa pessoa”, e super-heróis devem “dizer a 
verdade”.  
Segundo a pesquisa, os vilões são descritos 
como pessoas que “dizem mentiras”, “olham 
apenas para si mesmos” ou “te decepcio-
nam”. Apenas 42% disseram que os vilões 
“usam drogas”. A pesquisa revelou ainda 
90% das crianças estão ansiosas para “fazer 
um mundo melhor” e o fim da 
fome. Para a ministra do Servi-
ço, Margaret Hodge, essas 
vozes são ‘as vozes do futuro’ 
e revelam um grande senso de 
responsabilidade.  

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Maria da Glória 3 
Aline Marques 5 
Fernanda Campeão 10 
Júlio Franco  12 
Lucas Silva 12 
Fabiana Malte 12 
Maria Hélia 13 

Araquem Guerra 19 
Filipe Campeão 22 
Alberto Silva 23 
Isamara de Araújo 24 
Sarah Lima 25 
Domingos Soares 25 
Marcelius Silvestre 26 

Girlane Georgini 27 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  

Rozália e Luiz Antonio  02 
Dayse e Celso 20 
Sonia e Divo 22 

Debora e Jorge 23 
Luciene e Mauricio 25 

E b d — J o v e n s  

Escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne nos mesmos horários da 
EBD  e usa o mesmo livro, mas trazendo 
linguagem jovem e incentivando o 
debate. Para jovens a partir de 13 anos. 

Referências bíblicas diversas 
 

Louvor - Heb 13:15; Deut 10:21; Sal 9:1-2; 35:18; 150; 1Pe 2:9; Apo 19:5  
Luxúria, Lascívia - 1Jo 2:16-17; Tia 1:14-15; Gál 5:16; Mat 5:28; Sal 81:12-
13; Rom 7:7; 1Te 4:4-5;  
Mansidão - Isa 11:4; 1Pe 3:4; 3:15; Sal 147:6; Tia 1:21; 3:13; Gál 5:22-23  
Marca da Besta - Apo 13:16-18; 14:9-11; 15:2; 16:2; 19:20; 20:4; Lev 19:28  
Mentir - Êxo 20:16; Núm 23:19; Mal 3:5; Pro 6:16-19; 19:5; Apo 2:2; 21:8  
Misericórdia - Tit 3:5; Efé 2:4; Mat 5:7; Tia 3:17; Heb 4:16; Sal 136:1-26; 
89:14  
Missões - Luc 10:1-2; João 20:21; Mat 28:18-20; Rom 10:13-15; Atos 9:15; 
13:2-3; Isa 61:1  
Mordomia, fiel gerenciamento da propriedade de Deus - Luc 12:42; 
16:1-12; 1Co 4:1-2; Mat 25:14-30; 18:23-34; Rom 14:11-12; 1Pe 4:10  
Morte - Heb 9:27; Tia 1:15; Rom 6:23; Gên 2:17; Sal 23:4; Apo 21:4; 1Co 
15:55  
Música - Efé 5:19; Col 3:16; Sal 150; Apo 5:8-10; 1Crô 23:5; Sal 100:2; Sal 
96:1-2  
Nascimento de Novo - João 3:1-8; 1Pe 1:23; 2Co 5:17; Sal 22:30- 31; João 
1:12-13; 1Jo 3:1-2; 5:4  
Nascimento Virginal - Gên 3:15; Isa 7:14; Mat 1:22-25; Jer 31:22; Luc 1:34-
35; Mat 2:11; Luc 1:26-27 

Nova Jerusalém - João 14:1-3; Apo 21-22; 
Sal 46:4; 48:2; Heb 11:16; 12:22; Gál 4:26  
Obediência - 1Sm 15:22; Atos 5:29; Deut 
5:29; 11:26-28; Tia 1:22; Sal 18:44; Luc 6:46  
Obras - Tit 3:5; Efé 2:8-9; Rom 4:5; 11:6; Gál 
2:16; 2Tm 1:9; Isa 64:6 
Ódio - Deut 5:9; Sal 34:21; 97:10; 119:104; 
Pro 6:16- 19; 8:13; Apo 2:6 
Oração - 1Te 5:17; Luc 18:1-8; 1Tm 2:8; Mat 
21:22; 2Crô 7:14; Efé 6:18; Sal 66:18  
Orgulho - Pro 6:17; 8:13; 16:18-19; 29:23; 
Tia 4:6; 2Tm 3:2; Mar 7:21-23   

1– Paulo em Trôade. At 20:5-12 
2– Um tufão de vento na ilha de Creta. At 27:14  

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d e  I n t r o d u ç ã o  

E x e r c í c i o s  b í b l i c o s  

Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu 
nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da 
esperança; 
para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as 
promessas. Hb 6:10-12 

1– Quem ressuscitou a Êutico e em que lugar ?  
2– Quem foi chamado de Euroaquilão ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
Arrependimento - Quem deve arrepen-
der-se? Lc 5:32 “Eu não vim chamar 
justos, mas pecadores, ao arrependimento.” 
Que acompanha o arrependimento? Lc 
24:47 “E que em seu nome se pregasse o 
arrependimento para remissão dos pecados, 
a todas as nações, começando por Jerusa-
lém.” Como posso saber se pequei? Rm 
3:20 “Porquanto pelas obras da lei nenhum 
homem será justificado diante dele; pois o 
que vem pela lei é o pleno conhecimento 
do pecado.” Que devo fazer para ser salvo? 
At 2:38 “Pedro então lhes respondeu: 
Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome de Jesus Cristo, para 
remissão de vossos pecados; e recebereis o 
dom do Espírito Santo.” At 16:31 
“Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e 
serás salvo, tu e tua casa.” O arrependi-
mento é um dom de Deus. Rm 2:4 “Ou 
desprezas tu as riquezas da sua benignida-
de, e paciência e longanimidade, ignorando 
que a benignidade de Deus te conduz ao 
arrependimento?” Como me sinto quando 
peco? Sl 38:18 Confesso a minha iniqüida-
de; entristeço-me por causa do meu peca-
do.” Que traz o arrependimento? 2Co 7:10 
“Porque a tristeza segundo Deus opera 
arrependimento para a salvação, o qual não 

traz pesar.” Como se sente Jesus quando 
me arrependo? Lc 15:7 “Digo-vos que 
assim haverá maior alegria no céu por um 
pecador que se arrepende, do que por 
noventa e nove justos que não necessitam 
de arrependimento.”  
Amor - Nada nos pode separar do amor de 
Deus. Rm 8:38-39 O amor de Deus é um 
amor de sacrifício. Jo 3:16 “Porque Deus 
amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu Filho unigênito, para que todo aquele 
que nele crê não pereça, mas tenha a vida 
eterna.” O amor de Deus dura para sempre. 
Sl 136:1 “Dai graças ao Senhor, porque ele 
é bom; porque a sua benignidade dura para 
sempre.” Como a Bíblia descreve o amor? 
1Co 13:4-7 “O amor é sofredor, é benigno; 
o amor não é invejoso; o amor não se 
vangloria, não se ensoberbece, não se porta 
inconvenientemente, não busca os seus 
próprios interesses, não se irrita, não 
suspeita mal; não se regozija com a injusti-
ça, mas se regozija com a verdade; tudo 
sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 
A Bíblia diz que devemos amar-nos uns 
aos outros. 1Jo 2:7-8 “Amados, não vos 
escrevo mandamento novo, mas um man-
damento antigo, que tendes desde o princí-
pio. Este mandamento antigo é a palavra 
que ouvistes. Contudo é um novo manda-

mento que vos escrevo, de vos ameis uns 
aos outros, o qual é verdadeiro nele e em 
vós; porque as trevas vão passando, e já 
brilha a verdadeira luz. O amor não é só 
para amigos. Mt 5:43, 44 “Ouvistes que foi 
dito: Amarás ao teu próximo, e odiarás ao 
teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai 
aos vossos inimigos, e orai pelos que vos 
perseguem.” O amor é o resumo da lei de 
Deus. Mt 22:37-40 “Respondeu-lhe Jesus: 
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento. Este é o grande e primeiro 
mandamento. E o segundo, semelhante a 
este, é: Amarás ao teu próximo como a ti 
mesmo. Destes dois mandamentos depen-
dem toda a lei e os profetas.” Podemos 
mostrar o nosso amor a Deus guardando os 
Seus mandamentos. 1Jo 5:3 “Porque este é 
o amor de Deus, que guardemos os seus 
mandamentos; e os seus mandamentos não 
são penosos.” Não deixe que o seu amor 
por Deus se enfraqueça. Ap 2:4-5 “Tenho, 
porém, contra ti que deixaste o teu primei-
ro amor. Lembra-te, pois, donde caíste, e 
arrepende-te, e pratica as primeiras obras; e 
se não, brevemente virei a ti, e removerei 
do seu lugar o teu candeeiro, se não te 
arrependeres.” 

Respostas  
no rodapé 
da página 

L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s  
Maria Madalena - ENÉAS TOGNINI  - Editora BomPastor - Nesta obra, o renomado pastor Enéas Tognini resgata a história de diver-
sas personalidades bíblicas, trazendo para nós, ao discorrer sobre suas vidas e obras, preciosas lições de postura espiritual. 
Cinco votos para obter poder espiritual - A. W. TOZER - Editora dos clássicos - Há muitos religiosos que não querem estar amarra-
dos a coisa alguma. Eles transformaram a graça de Deus em libertinagem pessoal. As grandes almas, entretanto, são aquelas que se 
aproximam reverentemente de Deus compreendendo que em sua carne não habita bem algum. Não obstante, visto que crêem em Deus, 
com reverência assumem certos votos sagrados. Esse é o caminho para o poder espiritual. Nunca se Defenda e Nunca Aceite Qualquer 
Glória são alguns desses votos. 

F r a s e  d o  m ê s  

"É curioso que 
a vida, quanto 

mais vazia, 
mais pesa." 

 
León Daudí 
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