Programação semanal
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
Participe da campanha para aquisição do imóvel da
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº
125005-1, Ag. 279-8.

Notícias da Igreja
•Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pastor.
•Domingo, 01/10, 08:00h - Jejum de consagração do Min. de Louvor
•Domingo, 01/10, 16:30h - Evangelismo nas ruas
•Sábado, 07/10, 09 às 18:00h - Congresso de Mulheres (Rio Centro)
•Sábado, 07/10, 19:00h - Culto Jovem.
•Sábado, 14/10, 17:00h - Culto Infantil.
•Domingo, 15/10, 14:30h - Reunião de liderança.
•Domingo, 15/10, 17:00h - Reunião da União Feminina.
•Domingo, 15/10, 17:00h - Reunião do grupo de evangelismo.
•Sábado, 21/10, 09 às 12:00h - Jejum de consagração do Min. Elos
da Amizade.
•Sábado, 21/10, 16:00h - Desperta Débora.
•Sábado, 28/10, 16:30h - Evangelismo nas ruas.
•Sábado, 28/10, 18:00h - Reunião de casais.
•Domingo, 29/10, 16:30h - Evangelismo nas ruas.

OBRA MISSIONÁRIA
Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remédios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou
Gregório. Ajude a Cantina doando alimentos.

OBRA SOCIAL
Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende
toda 1º Terça do mês de 15:00h às 17:00h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867

Artigo do mês
cristãos por eles não corresponderem ao mesmo
"grau" de "espiritualidade" que estes "seres superioExistem alguns momentos que o ser "espiritual" res" julgam ter.
atrapalha dentro das igrejas?
De acordo com o que estamos vivendo nos tempos
atuais, não é nem nunca houve hora para esse tipo de
Um problema que tem afetado a vida espiritual de atitude depreciativa em relação a outras partes de um
muitos cristãos é a soberba. Ela tem prejudicado e só corpo que é o Corpo de Cristo, a Igreja.
diminuído a comunhão entre irmãos e a comunhão Quando você quebra um braço ou mesmo uma unha,
desses com Deus. Uma das causas principais dessa qual a sua atitude? Ignorar que quebrou a unha e
desunião é a "espiritualidade exacerbada" (é assim deixá-la do jeito que está, quebrada, ferida, feia, ou
que chamo particularmente).
fazer o máximo para que ela esteja bela novamente?
Alguns, por se julgarem melhores que os outros, Creio que todas as pessoas sensatas responderam que
começam a gerar uma discriminação. Infelizmente fazem de tudo para que a unha esteja bela novamenagindo dessa forma eles se mostram inferiores aos te.. É assim que a Igreja deve agir com seus memdemais e passam a ter uma postura "anti-cristã" por bros que estão doentes espiritualmente, não os marnão demonstrarem o amor que o Senhor nos ensina ginalizando.
ter uns pelos outros.
Se você é um cristão que se julga melhor, é hora de
A mentalidade deve mudar dentro das igrejas e os demonstrar isso com ações e não com palavras. Creio
que se julgam mais sábios devem passar a usar essa em uma vida, trabalhe esta vida, deixe que Jesus o
"sabedoria" em prol da obra de Deus. Muitas vidas use para restaurar um coração ferido. Aja como um
estão sendo perdidas e esquecidas graças a atitudes cristão, ou seja, faça como Cristo... Ame!
de desunião que, cada vez mais, estão sendo demonstradas tomando o lugar o amor.
Breno Amaral
A palavra "irmão" não tem mais o mesmo sentido.
Para se ter uma idéia da discriminação existente, em
alguns lugares podemos presenciar pessoas conversando com outras e dizendo: "Aquele não é irmão,
ele é primo." Ou seja, estão marginalizando muitos
"Espiritualidade Exacerbada"

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

Ajude a assistência social, traga alimentos não perecíveis para a formação de cestas básicas. Todo primeiro domingo do mês, campanha do quilo e consagração dos alimentos.
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Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 e 3 — CEP 20940-000
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Palavra Pastoral

ANO VI — Nº 64

Evite a Divisão do Corpo de Cristo
Para mim, como pastor, e pregador do evangelho da graça de Deus, é muito doloroso saber que dentro da igreja, do corpo de Cristo, está
havendo tantas divisões. A quantidade de divisões, rebeliões, separações, que vem acontecendo em muitas igrejas é simplesmente lamentável. Quantos grupos de louvor, já não se desfizeram, foram embora, quantos pastores abandonaram suas antigas denominações? Então uma
pergunta tem pairado na mente de muitos evangélicos: porque tudo isto está acontecendo? Será que a bíblia possui resposta para esse
fenômeno?
Eu lhes digo que a bíblia tem resposta para todo tipo de pergunta, pois ela é a voz de Deus. A primeira coisa que precisamos entender, é
que divisão, facção, contendas, não são coisas novas, mas sim muito antigas, o próprio apóstolo Paulo enfrentou isto. Vejamos isto;
1 Corintios 1:10-12 - “Rogo-vos, irmãos,pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós
divisões; antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: Eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu,
de Cefas, e eu, de Cristo.”
Corintios 3:3 - “Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem?Então segundo esse texto nos mostra, de uma forma muita clara, divisões, contendas e ciúmes são coisas que já faziam parte, da igreja primitiva, onde
os dons do Espírito Santo, eram presentes, ativos.”
Agora quero chamar a tua atenção, justamente para esses elementos nocivos à igreja, que tem por nome; divisão, contenda, facção, e ciúmes. Porque essas coisas perturbam tanto a obra de Deus, aqui na terra? Segundo a bíblia, o que seriam essas coisas? Qual a definição
bíblica, para divisão, contenda, ciúme, facção? Na epistola que Paulo escreve aos Gálatas, encontramos tal definição.
Gálatas 5:19-21 - “Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias..Então divisão, contenda, ciúme, inveja, facção, inimizade são
obras da carne, e nós sabemos que a carne é inimizade, contra Deus, pois ela não se sujeita a Lei de Deus. Vejamos isto na epistola aos
Romanos;”
Romanos 8:7 - “Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar.”
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Observe que as pessoas que via de regra, são causadoras de problemas dentro
da Igreja, estão inseridas neste contexto. São pessoas que não possuem uma vida espiritual. Quem são aqueles que promovem divisões no
corpo de Cristo, se não, aqueles que estão na carne. A pessoa espiritual, jamais, vai estar com mentira, jogando, irmão contra irmão, com
fofocas, espalhando contendas, com inveja do irmão, falando mal do pastor, da liderança da igreja, aqueles que assim agem, ainda não
experimentaram um arrependimento genuíno, não nasceram de novo, são velhas criaturas, estão sendo guiados não pelo espírito mas sim
pela carne;
2 Corintios 5:17 - “E , assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram novas.”
Observe que “SE” é uma condição, ou seja existe a possibilidade de alguém estar ou não em Cristo. Se está em Cristo as coisas antigas
passaram, se não está em Cristo, continua praticando coisas antigas, obras da carne. Infelizmente hoje em dia, muitos desses problemas de
divisão, facção, inimizade, contenda, ciúme tem acontecido nas igrejas por desobediência a palavra de Deus. A forma como os crentes hoje
em dia reconhecem um convertido a Jesus, é simplesmente preocupante. Basta alguém adentrar no santuário, assistir ao culto, e no final
atender a um apelo do pregador, que via de regra constrange os visitantes para que esses aceitem a Jesus levantando as mãos, e vindo até à
frente do altar, logo toda a igreja o tem como alguém, que decidiu aceitar Jesus. Isto é um perigo, isso está dividindo a igreja, está trazendo
grandes problemas, para o corpo de Cristo. O povo evangélico é muito inocente nessa área. A primeira coisa, que precisamos, entender é
que Jesus, não é mercadoria, não é cocada, ou água, para que ninguém saia por aí oferecendo ele, Jesus é o Deus todo poderoso. Não é o
homem, que aceita, nem quem escolhe a Cristo, mas sim Cristo quem escolhe o homem, isto precisa ficar muito claro.
João 15:16 - “Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros.”
João 6:37 - “Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim; e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.”
João 6:44 - “Ninguém pode vir a mim se o Pai, que mim enviou, não o trouxer; e eu o ressuscitarei no último dia.”
João 6:65 - “E prosseguiu: Por causa disto, é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se, pelo Pai, não lhe for concedido.”
Esse sistema de apelo, para aceitar a Jesus dentro da igreja, abre as portas para que o Joio entre com muita facilidade, e muitas vezes o
Joio, tem aparência de Ovelha, e engana a muitos. Veja o que disse Jesus;
Mateus 7:15-20 - “Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, por ventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons
frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda
árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis.”
Que frutos são esses que Jesus disse que a árvore boa tem que dá ?
Gálatas 5:22 - “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio...”
Esses são os frutos que todo convertido tem que manifestar. Agora esses frutos não são o resultado, de nenhum esforço humano, de nenhuma obra sacrificial, como jejuns, vigílias, batismo, circuncisão, sobe monte, desce monte... O responsável direto pela produção desse fruto
na vida do crente é o próprio Deus. É ele quem implanta essas extraordinárias qualidades morais, essas virtudes extraordinárias que são o
fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito está em oposição às obras da carne.
Continua na próxima página ...

Aniversariantes do Mês
José Alves 2
Bruno Melo 4
Nei Vilela 7
Marta Medeiros 7
Marcelo Maravalhas 8
Ingrid Espinosa 8

Yitshhaq Ítalo Brito 9
Luiz Benedito 12
Ordino Lima 19
Marisa Fortunato 20
Steve de Oliveira 21
Eliana Barbosa 22

Maria Cristina Rocha 25
Lúcia Lameirinha 25
Lucia Magalhães 26
José Antonio Serra 28

Aniversários de casamento
Girlane e Jean 02
Adriana e Roberto 18
Eliana e Leandro 19

Fabiana e Marcelo 19
Aparecida e Sérgio 22

O que a bíblia está dizendo é que na igreja não está
somente o trigo, a ovelha, o eleito o salvo, mas também o lobo , o cabrito, o joio. Talvez você possa estar
pensando nesse momento: Por que Deus, permite que
por vezes o joio entre dentro da igreja?
Provérbios 16:4 - “O Senhor fez todas as coisas para
determinados fins e até o perverso para o dia da
calamidade.”
Deus está no controle absoluto, até mesmo das malignidades do diabo, nada foge ao controle de Deus, ele
é soberano, ele é o todo poderoso, só ele reina e
reinará para sempre.
Que este estudo te ajude a compreender melhor os
propósitos de Deus, em todos os sentidos...
Pastor Antônio José

Ebd—Jovens
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.

Ebd—adultos
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Estudo atual: Estudo panorâmico do Novo
Testamento
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.

. Filmes de fé - Os estúdios Fox anunciam
novo selo de vídeo voltado para o público
cristão. O FoxFaith – que traduzido significa
“Fox Fé” – foi uma idéia da produtora depois
do sucesso de A Paixão de Cristo, dirigido
por Mel Gibson e também produzido pela
Fox.
O FoxFaith tem o objetivo de lançar filmes
cristãos em DVD. A nova linha também
investirá em até 12 vídeos por ano para os
cinemas, depois de um acordo com a distribuidora The Bigger Picture.
No dia 6 de outubro, em 250 cinemas dos
Estados Unidos, estréia o western Love's
Abiding Joy, que relata como alguns pioneiros americanos conseguiram vencer momentos difíceis por meio da fé.
Love's Abiding Joy é apenas um de uma
série de filmes da FoxFaith, que pretende
atingir o mesmo público que ajudou A
Paixão de Cristo a faturar mais de US$ 600
milhões (cerca de R$ 1,3 milhão) no mundo
todo.
. Pena de leitura - Na cidade de Langzhong,
província de Sichuan, na China, quatro
cristãos pediram aos seus advogados permissão para ler a Bíblia no centro de detenção
da região. Li Ming, Jin Jirong, Wang Yuan e
Li Mingbo solicitaram também um espaço

adequado para a realização de cultos dominicais.
Os quatro foram impedidos de ler a Bíblia
desde o dia da detenção em junho. Além de
não poder ter acesso às Sagradas Escrituras,
os cristãos foram proibidos de usar termos
bíblicos como Deus e Jesus ao falarem com
seus familiares.
No dia 20 de agosto, os cristãos contrataram
os advogados Li Baiguang, de Pequim, e
Gou Qingju para fazer o pedido. No pedido,
constava permissão para ler a Bíblia e um
local para que os clientes realizassem cultos
dominicais regularmente. A solicitação dos
prisioneiros também chegou à Associação de
Ajuda à China no dia 31.
A prisão dos quatro ocorreu de forma ilegal
no dia 27 de junho. Os cristãos estavam a
caminho do Departamento de Ordem Social
de sua cidade para indagar sobre a situação
dos membros de sua igreja Zhu Guizhen e
Shi Shihe. Ambos tinham sido presos, naquele mesmo dia, na volta para casa depois
do culto por policiais à paisana.
No dia 25 de julho, os quatro
cristãos foram sentenciados a
dois anos de 'reeducação por
trabalho'.
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Frase do mês
"O Fariseu é aquele que
sempre vê o pecado na
conduta do outro e não
na sua conduta.”
Bp Roberto McAlister

José Alves /
Sextas 06 Julio / Leandro 13 Marisa / Carlos 20 Mauro / Daisy 27 Leandro

Fundador da Nova Vida

Mauro

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

Exercícios bíblicos
Respostas
no rodapé
da página

1– Qual o nome do sumo Sacerdote que mandou ferir Paulo na boca?
2– Os dez mandamentos aparecem em dois livros da bíblia, quais são eles?

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a cada
domingo às 09:30h para estudar e debater os ensinos
bíblicos.

De olho na mídia
. Música - Segundo um novo
estudo canadense, crianças que
desde pequenas freqüentam
aulas de música têm uma memória melhor. A pesquisa realizada no MC Master University, em
Hamilton, Ontário, comprova que depois de
um ano de aulas musicais, os pequenos
começam a apresentar um aprendizado
melhor do que aqueles que não assistem.
Durante um ano, as crianças foram separadas
em dois grupos de idade entre quatro e seis
anos e que estudavam ou não música. Elas
passaram por testes de música, um teste de
memória e matemático. O grupo reconhecia
e escutava uma série de números e tinha que
recordá-los de trás para frente.
O resultado mostrou que com as aulas de
música o cérebro fica mais ativo. A conclusão mostrou ainda que crianças mais velhas
que freqüentam aulas de música tiveram as
melhores notas na contagem do QI em
relação àquelas que têm lições de drama, por
exemplo.
Muitas pesquisas já foram realizadas em
relação ao benefício da música para o ser
humano, como a redução do ritmo cardíaco e
a pressão arterial e melhor controle da secreção do suco gástrico na digestão.

Escala de serviço de Introdução

Dicionário bíblico
Odre - Vasilha de couro usado para armazenar vinho (Mt 9.17).
Oferta de manjares - Oferta apresentada
como ato de adoração (Lv 2). Tinha por
único objetivo fazer lembrar o favor de
DEUS e agradá-lo com essa lembrança. O
adorador que oferecia o sacrifício preparava pães, bolos ou bolinhos fritos e os
levava ao santuário; uma parte era consumida pelo fogo, e o restante da oferta era
comido pelos sacerdotes.
Oferta movida - Cerimônia pela qual as
ofertas são dedicadas mais provavelmente
levantando-se o objeto diante do senhor.
Vários objetos podiam ser levantados na
oferta movida, dentre os quais a porção do
peito da oferta pacífica (Lv 7.30).
Oferta pacífica - Para manifestar gratidão
a DEUS, o adorador sacrificava no altar
um animal sem defeito. Uma parte dele era
queimada, e outra parte era comida pelo
adorador, simbolizando paz e comunhão
com DEUS (Lv 3)
Oferta pela culpa - Oferta que absolvia o
ofertante nos casos em que se fazia necessária a restituição furto ou fraude, por
exemplo. Oferecia-se um carneiro (nenhum
substituto era aceito), e a restituição completa, acrescida de 20%, devia ser paga,
satisfazendo tanto a DEUS quanto a pessoa
lesada. Somente as ofertas pela culpa

aliviavam a consciência pesada, pois
faziam restituição pelo pecado.
Oferta pelo pecado - Sacrifícios de sangue exigido no AT no caso de pecados
não-intencionais (Lv 4.1-35). As ofertas
pelo pecado eram realizadas a favor de
toda a congregação, em todos os dias de
festa, sobretudo no Dia da Expiação, sendo
ainda estipuladas em vários casos individuais, os quais exigissem uma pena pelos
pecados.
Oferta de ação de graças - Sendo uma
variante da oferta pacífica, essa oferta
manifestava gratidão a DEUS por livrar
das aflições, por curar as doenças, por
responder à oração ou por alguma outra
benção recebida (Lv 7.12).
Ósculo santo - 1) Beijo de amizade. 2)
sinal de mútuo respeito e confiança; o
equivalente a um aperto de mãos ou abraço
(2º Co 13.12).
Pá de joeirar - Espécie de garfo grande,
de madeira, usado nos tempos bíblicos para
lançar ao ar os grãos debulhados. Com esse
processo, o vento levava a palha, mais
leve, e os grãos, mais pesados, caíam de
volta ao chão.
Palha - 1) Depois de colhido o trigo, a
palha (a casca do grão, as hastes e a poeira)
era soprada para longe dos grãos num
processo chamada joeira.2) Palavra empre-

gada em referência aos ímpios que seriam
separados dos justos no juízo (Sl. 1,4).
Pano de saco - Tecido grosseiro, de cor
escura, em geral de pêlos de cabra. Era
usado como roupa sobretudo em período
de luto ou de protesto social. Símbolo de
tristeza e de luto.
Parábola - Dito ou história que aplica uma
lição fazendo uso de ilustrações do cotidiano; comparação entre dois objetos com o
propósito de ensinar. JESUS contou muitas
parábolas enquanto viveu aqui na terra.
Parteira - Pessoa que ajuda no nascimento
de um nenê (Gn 35.17).
Patriarca - Pai de uma família ou chefe de
uma tribo ou raça; antepassado dos israelitas (Hb 7.4).
Paz - O conceito bíblico de paz tem na raiz
o significado de “totalidade”, de
“inteireza” ou de “perfeição”. Entre as
importantes gradações de sentido, temos
“realização”, “mat uridade”, “saúde”,
“integridade”, “harmonia”, “segurança”,
“bem-estar” e “prosperidade”. Conota,
também a ausência de guerra e de perturbação.
Pedra angular - O canto inferior de uma
construção (alicerce) ou a chave de uma
abóbada (Mc 12.10). Pode fazer tropeçar
(1º Pe 2.8) ou cair sobre alguém (Mt
21.44).

Livros recomendados do mês
Peso de Glória - C. S. LEWIS - Editora Vida Nova - As mensagens contidas nesse livro desvendam os mistérios profundos das realidades espirituais e psicológicas. Empolgante e inspirador, é útil para quem precisa sustentar o púlpito semanalmente.
Depressão Espiritual - D. M. LLOYDE JONES - Editora PES - Um verdadeiro tratado sobre depressão à luz das sagradas escrituras.
Neste livro são discutidas suas causas e como ela deve ser tratada e superada.

Respostas

1– Ananias - At 23:2
2– ´Êx 20 e Dt 5

Continuação ...
Um pecador por natureza produz as obras da carne, quando Deus o chama das trevas
para a sua maravilhosa luz, e o Espírito Santo desce, sobre a pessoa, naquele momento a divina semente é implantada, e dentro em breve começará a brotar.
Jesus disse que toda árvore boa produz frutos bons. A linguagem aqui usada por
Jesus, é metafórica, árvore quer dizer pessoa, fruto diz respeito as obras, ao caráter
que ela manifesta. Agora é bom lembrar, que assim como uma árvore leva tempo
para crescer, e dá fruto, assim também leva tempo para se saber se realmente ouve
conversão, na vida da pessoa. Pois se realmente o Espírito Santo desceu na vida dela,
a partir do momento em que ela passar a vir aos cultos e começar a ouvir o evangelho, ela começará a obedecer a voz de Jesus.
João 10:27 - “As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me
seguem.”
João 8:47 - “Quem é de Deus ouve as palavras de Deus.”
A ovelha obedece a voz do pastor, o cabrito, o lobo, o joio, são desobedientes, eles
não podem obedecer a voz de Deus. Jesus disse acautelai-vos pois os lobos se apresentam disfarçados de ovelhas. Eles muitas vezes pregam o evangelho, dão dizimo,
cantam louvores, saúdam os irmãos com a paz de Cristo, vão aos cultos, chegam até
mesmo a participar do coral, em fim eles conseguem enganar a muitas pessoas dentro
da igreja. Menos a Deus, que sabe todas as coisas.
2 Timóteo 2: 19-20 - “Entretanto , o firme fundamento de Deus permanece, tendo
este selo: O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais: Aparte-se da injustiça
todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora numa grande casa não há somente
utensílios de ouro e de prata; há também de madeira e de barro. Alguns para honra;
outros, porém, para desonra.

