
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 
16:00h — 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 — Culto Jovem 

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  

A Beleza de Jesus Cristo 
Dr. C. I. Scofield 
Em Cantares 5.16 lemos: "...ele é totalmente desejável". 
Isso não pode ser dito a respeito de nenhum outro a não ser 
de Jesus Cristo. Qualquer outra grandeza é corrompida por 
pequenez, qualquer outra sabedoria é arrasada por tolice, 
qualquer outra bondade vem maculada por imperfeição.  
Jesus Cristo é o único do qual se pode afirmar que nEle 
tudo é amável e belo. 
Sua beleza reside em Sua perfeita humanidade. Ele se iden-
tificou conosco em tudo, exceto com nosso pecado e com 
nossa natureza má. Ele teve de crescer fisicamente – como 
nós – mas Ele também cresceu na graça. Ele trabalhou, 
chorou, orou e amou. Em todas as coisas Ele foi tentado 
como nós – mas permaneceu sem pecado. 
Como Filho de Deus, Ele entra em nossa vida no século XX 
de maneira tão simples e natural como se tivesse morado 
em nossa rua. Ele é um dos nossos em tudo. Ele entra em 
uma vida cheia de pecado assim como um rio limpo e trans-
parente lança suas águas em um lago parado. O rio não 
teme a contaminação, é ele que limpa o lago com sua força. 
Cristo também possui perfeita compaixão. Pensemos ape-
nas no "rebanho sem pastor" ou na viúva enlutada de Naim.  
Será que alguma vez você viu Jesus procurando pessoas 
que "mereciam" que Ele se compadecesse delas? Dele está 
escrito simplesmente que: "... Compadeceu-se dela e curou 
os seus enfermos" (Mt 14.14b). Que glória reside em sua 
misericórdia! Naquela época significava contaminação a 
aproximação com os pobres leprosos, mas o contato com a 
mão de Jesus os curava e purificava. 

A perfeita humildade de Jesus Cristo é extremamente amá-
vel. Ele, o único que poderia ter escolhido como desejava 
nascer, entrou nesta vida como um dentre muitos. Ele disse: 
"...no meio de vós, eu sou como quem serve" (Lc 22.27b), e 
está escrito que Ele "deitou água na bacia e passou a lavar 
os pés aos discípulos e a enxugar-lhos com a toalha com 
que estava cingido" (Jo 13.5). E também está escrito que 
Ele "quando ultrajado, não revidava com ultraje" (1 Pe 
2.23). 
Jesus Cristo também possui perfeita mansidão. Como Ele é 
meigo, mas também fiel, altruísta e devotado. Quando falou 
com a mulher calada, desesperada, depois que os seus acu-
sadores foram se retirando um por um, toda a Sua amável 
mansidão se mostrou. 
Até na hora da Sua morte, Ele ouviu o clamor de uma fé em 
desespero. Antigamente, quando os vencedores voltavam 
das guerras, traziam seus prisioneiros mais importantes 
como troféus de vitória. Para Jesus Cristo foi suficiente 
chegar ao céu trazendo a alma de um ladrão. 
Finalmente, olhemos para Seu perfeito equilíbrio interior.  
Ainda poderíamos falar muito sobre Sua dignidade, sua 
varonilidade, sobre Sua coragem. Nele se unem traços de 
um caráter perfeito e formam um equilíbrio maravilhoso.  
Sua mansidão nunca é delicada demais, sua coragem jamais 
é bruta. 
Ele não é totalmente desejável? Você quer aceitá-lO como 
Salvador pessoal e igualmente descobrir Sua glória? Ele 
próprio disse: "Em verdade, em verdade vos digo: quem crê 
em mim tem a vida eterna" (Jo 6.47).  

Revista Chamada da Meia-Noite, agosto de 1998. 

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 imóvel da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 

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

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

• Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pas-

tor. 

• Todas as segundas-feiras 19:30h - Ensaio do Coral. 

• Todas as terças-feiras 19:00h - Grupo de estudo da palavra. 

• Domingo, 01/04, 08:00h - Jejum do Min. de Louvor 

• Sábado, 14/04, 10 às 13:00h - Exame de vista grátis 

• Sábado, 14/04, 19:00h - Culto jovem com festival de sorvete 

• Domingo, 15/04, 14:30h - Reunião de liderança. 

• Domingo, 15/04, 17:00h - Reunião do grupo de evangelis-

mo. 

• Sábado, 21/04, 16:00h - Desperta Débora 

• Sábado, 28/04, 17:00h - Culto ao ar livre  

• Domingo, 29/04, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 

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 

O B R A  S O C I A L  

A r t i g o  d o  m ê s  

 

 

 

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 
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Limpando o quintal de nossa casa - Juízes 6  
Parece claro que Deus usava os povos vizinhos como instrumentos de disciplina para Israel. Seu grande amor para com os 
israelitas não permitia que os abandonassem em seus próprios pecados, mas utilizava desse meio para despertar a consci-
ência dos israelitas quanto à Sua existência e seu cuidado. Na maioria das vezes, somente quando eles sentiam na “pele”, 
é que clamavam ao Senhor. Deus sempre os recebia e os acolhia, voltando a derramar sobre eles inúmeras bênçãos. Que-
ridos, nós não precisamos chegar ao ponto da dor para clamarmos a presença do Senhor; precisamos desenvolver uma 
comunhão com Deus e desfrutar de sua maravilhosa companhia, e jamais desejaremos sair de sua presença.  
Sempre existe alguém que nos dá o recado de Deus quando andamos por outros caminhos – o profeta que vem para nos 
exortar ou confrontar (não afrontar) biblicamente pode ser a igreja local, o pastor, pais ou amigos – o importante é que 
Deus sempre desperta as nossas mentes com a sua Palavra, de modo que nunca estamos “inocentes” quanto às nossas 
escolhas. 
Aprendendo através de Gideão  
Aprendemos algo muito bonito na história de Gideão: o nosso amado Mestre está sempre disposto a trabalhar em nossa 
vida. Jesus sempre vem ao nosso encontro. É interessante que o Verbo ou o Logos, ainda não encarnado aqui, contudo 
está ativo e diretamente agindo na história de seu povo. Ele aparece aqui como o Anjo do Senhor (manifestação teofânica, 
assim como apareceu a Abraão) para libertar o seu povo do jugo midianita através de Gideão.  
A Bíblia não entra em detalhes, mas dá para supor que até o momento Gideão era um crente sem muito compromisso 
quanto às coisas do Senhor. Vejamos como no verso 13 a indagação de Gideão parece apontar um falta de relacionamento 
sólido com Iavé: “Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas 

maravilhas...”. Esse questionamento quanto ao senhorio e presença de Deus na vida dos israelitas parece jogar a culpa de 
toda a desgraça que eles estavam vivendo no próprio Deus. Nos dias de hoje, muitos de nós culpamos a Deus por algum 
fracasso ou desilusão que venhamos a sofrer, e esse fato se expressa de várias maneiras, desde as nossas murmurações até 
a rebeldia declarada (desobediência) ao Senhor.  
Nossa Suficiência em Cristo  
Gosto muito dessa expressão, ela revela sinteticamente que nada é necessário fora de Cristo para as nossas vidas. Nenhu-
ma novidade, nenhum movimento, nenhuma “segunda bênção” para nos fazer melhores crentes.  
Um outro ponto de destaque aqui é o fato de que aos seus próprios olhos, Gideão era um covarde ou um fraco e incapaz. 
O medo dele era tanto que estava malhando o trigo no lugar onde se faz o vinho, provavelmente com medo de ataques 
midianitas, ele utilizava desse artifício como uma estratégia de se proteger. A Bíblia nos diz que apesar de seu medo, 
Deus o escolheu. Que lição maravilhosa temos aqui: O Senhor escolhe a Gideão para ser um líder de seu povo, apesar de 
seus tantos “ai, Senhor meu”. É justamente na força da presença de Deus que Gideão se torna em um homem de coragem, 
valoroso. Um verdadeiro líder é forjado pelo poder do Espírito de Deus. Aí está Gideão sendo transformado e capacitado 
pelo Espírito de Cristo. Portanto, o caminho para o sucesso na vida e no ministério não está em nossas próprias capacita-
ções, mas sim no “Eu hei de ser contigo”. 
Limpando o quintal de casa – Santificação  
Ao que parece, até o verso 21, Gideão ainda não tinha consciência que estava diante do próprio Jesus (o Anjo do Senhor). 
Inicialmente poderia ser para ele um profeta, mas diante daquelas palavras vivas e poderosas que inflamaram o seu cora-
ção, ele crê que são de origem divina e deseja entregar uma oferta. A cena seguinte faz Gideão se estremecer: após prepa-
rar a oferta, diante de seus olhos o próprio “anjo do Senhor” faz subir fogo sobre a rocha consumindo toda a oferta. O 
Mensageiro de Deus desaparece diante dele, que agora reconhece que estava diante do anjo do Senhor. Abertos finalmen-
te os seus olhos, ele clama ao Senhor, temendo por sua vida. Confortado pela palavra celestial de que não morreria, Gide-
ão então edifica um altar e o chama de “O Senhor é Paz”.  
Deus convocou a Gideão para a sua obra, mas assim como Ele fez com Gideão, Deus quer fazer conosco; e para ingres-
sarmos neste maravilhoso ministério, que é ser cooperador de Deus, precisamos antes limpar o quintal de nossa casa. 
Gideão tinha no seu quintal, na casa de seu pai, um ídolo. Qualquer coisa em nossa vida que tem se tornado um ídolo tem 
que ser retirado, e em seu lugar construir um altar para o Senhor. Não podemos permitir que coisa alguma ocupe o centro 
de nossas vidas, a não ser o próprio Senhor Jesus. Podemos chamar esse processo de santificação, e somente assim é que 
podemos receber a unção que nos garante a vitória. Vamos deixar toda a impureza e pecado, para que sejamos revestidos 
pelo Espírito de Deus, e assim estaremos prontos para “tocar a trombeta” do avivamento. Meu querido amigo, Deus quer 
te usar no serviço de seu reino, mas a tua casa já estás limpa? Busque a santidade em sua vida, aprendendo acerca da 
vontade de Deus em sua Palavra (a Bíblia) e Deus mesmo te capacitará.               Luciano Hérbet (Revista Sã Doutrina) 



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: 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. 

. O preço da vaidade - Com o 
sucesso das escovas progressi-
vas, é cada vez maior o número 
de mulheres que adere à novida-

de. Mas a beleza pode custar caro 
à saúde. A morte da dona-de-casa 

Maria Ení que passou mal ao aplicar produ-
tos de alisamento, em Goiás, abriu espaço 
para discussão sobre os riscos do uso do 
formol nas escovas progressivas.  
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
divulgou informações preocupantes. De 
acordo com a entidade, a substância não está 
registrada para essa finalidade e pode causar 
alergia, perda de visão, aumento do fígado, 
câncer e graves ferimentos no aparelho 
respiratório, edema pulmonar, pneumonia e 
até a morte.  
Em alguns casos, as "fórmulas mágicas" 
disponíveis em qualquer esquina podem 
danificar o bulbo capilar. Segundo o derma-
tologista Murilo Drummond, da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Der-
matológica, o grande problema é que não se 
sabe o que está dentro do pote. "Não é um 
produto industrializado. A pessoa fica com o 
cabelo engessado, com a fisionomia modifi-
cada, e nem sempre conseguimos mudar essa 
situação. Os casos mais graves precisam ser 

tratados com cortisona e antibiótico, além de 
loções e xampus", diz o especialista. 
. Perseguição - Em março, estudantes mu-
çulmanos de uma escola secundária de 
Gombe, na Nigéria, mataram uma professora 
cristã. Os alunos alegam que durante a 
aplicação de um exame de Noções Religio-
sas Islâmica, Oluwatoyin Olusase profanou o 
Alcorão. Revoltados, os estudantes lincha-
ram a professora até a morte. 
De acordo com a polícia, a professora super-
visionava a prova quando, supostamente, 
falou mal do Alcorão. No fim do teste, os 
alunos partiram para a agressão. Ainda não 
se sabe ao certo o que a cristã fez para pro-
vocar a ira dos muçulmanos. O caso está 
sendo investigado pela polícia. 
No último ano, cinco pessoas foram assassi-
nadas e diversas igrejas queimadas no estado 
de Bauchi por um grupo de muçulmanos. 
Desde que virou uma democracia em 1999, 
cerca de 15 mil pessoas morreram na Nigéria 
em conflitos religiosos, políticos e sociais. 
. Idolatria - Um operador de rádio da polícia 
indiana encontrou em sua casa, um fluido 
vermelho escorrendo de dois retratos de 
Jesus Cristo. Éric Nathaniel, que mora nas 
remotas Ilhas Andaman, na Índia, acredita 
que o líquido seja sangue e, por isso, milha-

res de pessoas estão se dirigindo à casa do 
policial para rezar diante dos quadros que 
estariam “sangrando”. 
“Nós acendemos velas e rezamos toda a 
noite; um pouco depois o sangue secou. Mas 
logo começou a escorrer sangue das mãos de 
outro retrato na casa”, contou Nathaniel na 
capital das ilhas, Port Blair. O pastor John 
Chrysostom, da Igreja Anglicana de Port 
Blair, acredita que se trata realmente de um 
milagre. “Isso mostra que Jesus está sofren-
do por causa de nossos pecados”, disse. 
Segundo autoridades do local, a tinta verme-
lha dos retratos pode estar derretendo devi-
do à alta umidade, mas mesmo com essas 
explicações, padres e habitantes da ilha estão 
saindo em barcos de remotas partes do 
arquipélago de Andaman e Nicobar para 
rezar. Inclusive, a polícia local tem encontra-
do dificuldades para controlar a crescente 
multidão interessada em visitar a casa. Por 
conta disso, um dos retratos foi levado 
temporariamente para a casa do bispo local 
para visitação pública. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Celso Inocêncio 01 
Vera Campanha 02 
Samuel Lima 02 
Ana Luísa Braga 02 
Dilza Vieira 02 
Vinícius da Silva 04 
Miriam Pereira 05 
Rodrigo Artilheiro 05 
Lambert Veras 05 

Aparecida Morais 08 
Rosana Vigarinho 11 
Ivete de Lima 12 
Amanda da Silva 12 
Lucas Pereira 13 
Eliane Amaral 14 
Wanderléia Morais 18 
Samuel Dias 20 
Edileuza da Silva 21 

Mônica Berçot 21 
Rafael Benedito 23 
Márcia Maia 24 
Luiz Felipe Santos 24 
Maria de Almeida 26 
Fabiana Mesquita 28 
Renilda de Castro 28 
 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  
Denise e Cacildo 14  

Fabiana e Pedro Paulo 22 
Rosemaire e José Alves 24 

Heloísa e Atílio 28 

E b d — J o v e n s  
Escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne aos domingos a partir das 09:00h e usa 
o mesmo livro da EBD, mas trazendo linguagem 
jovem e incentivando o debate. Para jovens a 
partir de 13 anos. 

A CAUSA DOS FRACASSOS NO CASAMENTO  
(Extraído de Life in the Spirit, de D. Martyn Lloyd-Jones) 
“Em última análise, a causa real de [toda] falha de casamento 
é sempre o "EU" e as suas várias manifestações. Sim, concor-
damos que [, de modo geral,] esta é a causa do problema em 
toda parte e em cada assunto. O "EU" e o egoísmo são as 
forças mais destruidoras em todo o mundo. Todos os princi-
pais problemas que confrontam o mundo, quer você olhe a 
matéria do ponto de vista das nações e dos estadistas, ou do 
ponto de vista da indústria e das circunstâncias sociais, ou de 
qualquer outro ponto de vista -- todos estes problemas, em 
última análise, se originam no "EU", nos “meus direitos,” em 
“o que eu quero,” em “quem pensa ele que é?” ou “quem 
pensa ela que é?” O "EU", com suas horrendas manifesta-
ções, conduz sempre a problemas e aflições, porque se dois 
“EU's” chegam em direções opostas, estão inevitavelmente 

condenados a entrarem em colisão. O 
"EU" quer sempre tudo [somente] para si 
mesmo. Isso é verdadeiro quanto ao meu 
"EU", mas é igualmente verdadeiro a 
respeito de seu "EU". Você, de uma só 
vez, tem dois poderes autônomos, cada 
um derivando-se de um "EU", e uma 
colisão é inevitável. Tais colisões ocor-
rem a todos os níveis, desde entre duas 
pessoas até entre comunidades e entre 
impérios e entre grandes nações . “ 

A r t i g o  d o  M ê s  
1– Pardal e Andorinha - Sl 84:3 
2– As grandes baleias - Gn 1:21 ACF 

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– Quais os pássaros que fizeram ninho na casa de Deus? 
2– Qual o primeiro animal mencionado na Bíblia? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
ACUSACÃO 
COMO RESPONDER A FALSAS 
ACUSAÇÕES?  
LEITURA BÍBLICA: Daniel 6:1-28  
VERSÍCULO CHAVE: Disseram, pois, 
estes homens: Nunca acharemos ocasião 
alguma para acusar a este Daniel se não 
a procurarmos contra ele na lei do seu 
Deus (Daniel 6:5).  
O SILÊNCIO É UMA BOA RES-
POSTA PARA FALSAS ACUSA-
ÇÕES  
Nesta ocasião, Daniel já tinha uns oiten-
ta anos de idade e era um dos três prin-
cipais administradores de Dario. Traba-
lhava junto a outros que não criam no 
seu Deus, mas era mais eficiente que os 
demais. Desta forma, atraiu a atenção e 
o respeito do rei.Também atraiu o ciúme 
de seus pares. Como estes nada encon-
travam para criticar, atacaram a fé de 
Daniel. Se for este o tipo de crítica que 
você enfrenta, fique feliz - talvez sua fé 
seja a única coisa que encontraram para 
criticar! Responda ficando firme na sua 
fé, e por ela vivendo. Lembre-se que 
Deus está no controle, lutando as suas 
batalhas. 
LEITURA BÍBLICA: Salmo 35:1-28 

VERSÍCULO CHAVE: Levantam-se 
iníquas testemunhas e me argúem de 
coisas que não sei (Salmo 35:11).  
A ORAÇÃO É UMA RESPOSTA 
EFICAZ À ACUSAÇÃO 
Este é um salmo "imprecatório" que 
pede a Deus que lide com inimigos. 
Este tipo de salmo soa duro, mas deve-
mos nos lembrar que: (1) Davi fugia de 
homens que desejavam matá-lo injusta-
mente. Sendo Davi o ungido de Deus 
sobre Israel, chamado para destruir seus 
inimigos, ele não compreendia a situa-
ção. (2) O clamor de Davi por justiça 
era sincero. Não se tratava de sede de 
vingança. Ele buscava realmente o ideal 
perfeito de Deus para seu povo. (3) 
Davi não chamou a vingança para si: 
deixou para Deus. (4) Este tipo de 
salmo usa a hipérbole (exagero). Seu 
alvo é motivar-nos a tomar posição 
firme contra o pecado e o mal. 
Para muitos, a crueldade é algo desco-
nhecido; para outros, não. Deus promete 
ajudar os perseguidos e trazer o juízo 
para os que não se arrependem. Davi 
clamou a Deus para ser defendido quan-
do foi injustamente acusado. Quando 
oramos por justiça, oramos como Davi. 

Se você for injustamente acusado, sua 
primeira reação pode ser querer se 
vingar, ou responder detalhadamente às 
acusações. Peça a Deus que lute a sua 
batalha. Ele limpará seu nome diante de 
todos que lhe forem realmente impor-
tantes. Quando Cristo voltar, os ímpios 
serão punidos. 
LEITURA BÍBLICA: Mateus 5:1-16  
VERSÍCULO CHAVE: Bem-
aventurados sois quando, por minha 
causa, vos injuriarem, e vos persegui-
rem, e, mentindo, disserem todo mal 
contra vós (Mateus 5:11).  
A ALEGRIA É UMA RESPOSTA 
EFICAZ À ACUSAÇÃO 
Jesus disse para ficarmos alegres quan-
do formos acusados. A perseguição 
pode ser uma coisa boa porque (1) 
desvia nossos olhos das recompensas 
terrenas, (2) expõe a fé superficial, (3) 
fortalece a fé dos que persistem, e (4) 
serve de exemplo para outros. É bom 
saber que muitos dos grandes profetas 
de Deus foram perseguidos (Elias, 
Jeremias, Daniel). Nossa perseguição 
demonstra que fomos fiéis. Deus premi-
ará os fiéis ao abrir-lhes a porta do céu, 
onde não haverá mais perseguição. 

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  
 
O Conquistador de Almas - C.H. SPURGEON - Editora PES - Neste livro, o renomado pregador da Palavra de Deus, Charles Haddon 
Spurgeon, expõe de forma clara e explícita a natureza e os aspectos principais da obra de ganhar almas para Cristo. Diz ele: "Ganhar 
almas é a principal ocupação do ministro cristão. Na verdade, deveria ser a principal atividade de todo o verdadeiro crente". 
George Whitefield - A. A. DALLIMORE - Editora PES - Em 1739, com 24 anos de idade, George Whitefield tomou a momentosa 
decisão de levar o evangelho às pessoas que não freqüentavam as igrejas da época. Este livro conta a sua trajetória. 

F r a s e  d o  m ê s  

"Apresente sua      
petição perante Deus, 
e então diga, 'Seja 
feita a Tua vontade, 
não a minha.' A mais 
carinhosa lição que eu 
aprendi na escola de 
Deus é deixar que o 
Senhor escolha por 

mim." 
Dwight L. Moody  
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