
  

Domingos  09:30 h - Escola Bíblica Dominical 
 10:30 h - Culto 
 12:00 h - Almoço missionário na Cantina 
 15:30 h - Ensaio Ministério de Louvor 
 17:00 h - Evangelismo nas ruas 
 19:00 h - Culto Evangelístico 
  Segunda   19:30 h - Curso Bíblico Avançado 
  Terças   06:30 h - Reunião de Oração 
 19:30 h - Ensaio Coral Expressão de Louvor 
  Quartas 19:30 h - Culto  
  Quinta 19:30 h - Casados para sempre 
  Sextas  19:30 h - Culto de Oração 

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  

Que Fazer Quando uma Pessoa Querida Cai em Pecado? 
Mateus 18:15-22; Gal 6:1 
“15 Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre 
ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão; 16 Mas, se não te 
ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 
duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. 17 
E, se não as escutar, dize-o à igreja; e, se também não escu-
tar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. 18 Em 
verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no 
céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. 19 
Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra 
acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por 
meu Pai, que está nos céus. 20 Porque, onde estiverem dois ou 
três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 21  
Então Pedro, aproximando-se dele, disse:Senhor, até quantas 
vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 
sete? 22 Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até 
setenta vezes sete.” (Mt 18:15-22 ACF) 
“IRMÃOS, se algum homem chegar a ser surpreendido nalgu-
ma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com 
espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não 
sejas também tentado.” (Gl 6:1 ACF) 
1. Compreenda que todos nós iremos falhar em algum ponto de 
nossa vida.  
Romanos 3:23 “Porque todos pecaram e destituídos estão da 
glória de Deus;”,  
1Jo 1:8-10 “8 Se dissermos que não temos pecado, engana-
mo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 9 Se con-
fessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar 
os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. 10 Se dissermos 
que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não 
está em nós.”  
2. Compreenda que só Deus pode mudar, completamente, as 
pessoas.  
Ezequiel 36:26-27 “26 E dar-vos-ei um coração novo, e porei 
dentro de vós um espírito novo; e tirarei da vossa carne o 
coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27 E 
porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos 
meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.” 
3. Compreenda que temos a responsabilidade de ajudar aqueles 
que erraram a voltarem aos caminhos de Deus. Gl 6:1  
“Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalgu-
ma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com 

espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não sejas 
também tentado.”  
4. Compreenda que, enquanto nós temos que ajudar o irmão que 
erra, só vamos afinal responder por nós mesmos.  
Romanos 14:12 “De maneira que cada um de nós dará conta 
de si mesmo a Deus.” 
Você não pode controlar o que os outros fazem, dizem, ou pen-
sam. 
5. Compreenda que se espera de você estar em paz com os 
outros, sempre que possível.  
Romanos 12:18 “Se for possível, quanto estiver em vós, tende 
paz com todos os homens.” 
6. Confesse seus próprios erros e ore por quem caiu.  
Tiago 5:16 “Confessai as vossas culpas uns aos outros, e 
orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um 
justo pode muito em seus efeitos.” Ao abordar a querida pessoa 
que caiu, nunca, de forma nenhuma, vá com atitude de fariseu 
que se acha superior e se considera e alega ser justo.  
7. Fale a verdade em amor.  
Efésios 4:15 “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos 
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo,” Ame muito as pesso-
as a fim de confrontá-las com um coração quebrantado.  
1 Pedro 4:8 “Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para 
com os outros; porque o amor cobrirá a multidão de pecados.” 
8. Nunca justifique o pecado deles.  
Provérbios 28:13 “O que encobre as suas transgressões nun-
ca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará 
misericórdia.” 
9. Esteja preparado para recebê-los de braços abertos quando 
eles se arrependerem.  
Lucas 15.21-24 “21 E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e 
perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22 Mas o 
pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa; e 
vesti-lho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés; 
23 E trazei o bezerro cevado, e matai-o; e comamos, e alegremo-
nos; 24 Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se 
perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se.”   
10. Esteja mais atento e ocupado e preocupado com as suas 
próprias fraquezas. Nosso texto diz que " encaminhai o tal com 
espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não 
sejas também tentado."  
1 Coríntios 10:12 “Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe 
não caia.” Pr Jim Preston - Traduzido por Valdenira N.M.Silva 

1 ª Quarta e 1° Domingo do mês 
 Ceia do Senhor e Coleta de alimentos  
Domingo Dia 05 17 h Reunião da União Feminina 
Sábado    Dia 18 9h a 17h  INV Olaria 
 7° Encontro de Homens com uma Missão 
   SEJA FORTE, SEJA HOMEM! 
Domingo Dia 19 15 h Reunião de Liderança 
  17 h Reunião Evangelismo 
  17 h Reunião Geração Vida 
Sábado Dia 25 16 h Festa na Roça 
Domingo Dia 26 17 h Desperta Débora 

A r t i g o  d o  m ê s  

C A N T I N A  M I S S I O N Á R I A  
 Ajude a Cantina doando alimentos. BRADESCO AG 279BRADESCO AG 279BRADESCO AG 279---8 CC 125.0058 CC 125.0058 CC 125.005---111   

Assistência jurídica gratuita para pessoas desprovidas de recursos. 
Dra. Nilcéa Vilela e Dr. Geraldo Itaboray atendem por agendamento. Tel.: 3890-3867 
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Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

Como Lidar Com Discordâncias 
[Não em de questões de doutrina, mas nas pequenas coisas 
do relacionamento entre crentes]  
1Coríntios 6:1-8 “1 Ousa algum de vós, tendo algum negó-
cio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não 
perante os santos? 2 Não sabeis vós que os santos hão de 
julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, 
sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? 3 Não 
sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as 
coisas pertencentes a esta vida? 4 Então, se tiverdes negó-
cios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para 
julgá-los os que são de menos estima na igreja? 5 Para 
vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem 
mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? 6 Mas o 
irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. 7 Na 
verdade é já realmente uma falta entre vós, terdes de-
mandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes 
a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 8 Mas vós 
mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos.” 
O que devemos fazer? 
1. Orem, Orem, Orem  
2. Nunca discuta [nunca caia em ardor verbal, em briga 
verbal]. 
Provérbios 22:24 “Não sejas companheiro do homem 
briguento nem andes com o colérico,” 
Provérbios 29:22 “O homem irascível levanta contendas; e 
o furioso multiplica as transgressões.”  
3. Permita que cada um fale, completamente, o que pensa, 
mas insistindo que fale com muito tato, de modo gentil e 
suave.  
Provérbios 15:1 “A resposta branda desvia o furor, mas a 
palavra dura suscita a ira.”  
4. Pergunte se eles, realmente, querem uma solução; e se 
estão dispostos a seguir os princípios bíblicos na resolução 
do problema.Pergunte se eles estão dispostos a aceitar o 
julgamento de um terceiro irmão de acordo com as instru-
ções de 1 Co 6:4 “4 Então, se tiverdes negócios em juízo, 
pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que 
são de menos estima na igreja? 5 Para vos envergonhar o 
digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que 
possa julgar entre seus irmãos? 
5. Leia Escrituras tais como o nosso texto [1Co 6:1-8] ou 
como Salmos 133:1  
“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em 
união.” (Sl 133:1 ACF) 
6. Tente encontrar pelo menos uma área em que eles pos-

sam concordar.  
Amós 03:03 “Porventura andarão dois juntos, se não 
estiverem de acordo?”  
7. Pergunte a cada um, se eles estariam dispostos a sofrer 
perdas em favor da paz.  
Gênesis 13:7-9 “7 E houve contenda entre os pastores do 
gado de Abrão e os pastores do gado de Ló; e os cananeus 
e os perizeus habitavam então na terra. 8 E disse Abrão a 
Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os 
meus pastores e os teus pastores, porque somos ir-
mãos. 9 Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta
-te de mim; e se escolheres a esquerda, irei para a direi-
ta; e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda.” 
8. Se possível, lanchem juntos. [Por exemplo, numa doceria, 
horário bem calmo, sem pressa]. (Algo especial acontece 
quando podemos partir o pão juntos)  
9. Nunca permita que aconteça ataques a uma pessoa 
que não está presente, nem que sejam usados testemu-
nhos de quem não se dá seu nome.  
[“uma pessoa, de quem não vou dar o nome, me disse 
que ...”] 
10. Pergunte “o que você acha que precisa ser feito para 
consertar as coisas e resolver a questão?”  
11. Em último caso, peça que “concordem em ‘discordar com 
graça cristã’ ”. Isto é, que, mesmo que continuem sem con-
cordar 100%, não mais brigarão, porão a questão de lado, a 
esquecerão, e farão tudo para ela não mais ferir vocês, nem 
suas famílias, nem ninguém da igreja.  
12. Peça a cada um que ore um pelo outro.  
 
POSSÍVEIS SOLUÇÕES 
1. Colocar tudo para trás e seguir em frente. Cada um 
peça ao outro para lhe perdoar, cada um abandone a ques-
tão e prometa que vai deixar para trás tanto a questão como 
tudo desagradável que possa ter ocorrido, vai esquecer tudo. 
Ou, pelo menos, vai sepultar definitivamente a questão intei-
ra, vai definitivamente deixá-la para trás.  
Mateus 18:15 “Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e 
repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu 
irmão;”  
2. Sofrer, aceitar as perdas necessárias, tudo isso por 
amor ao testemunho de Cristo e da Igreja.  
3. Separarem-se em benefício da paz. Muitas vezes, é 
necessário que uma das pessoas aceite sofrer perdas, como 
por exemplo, Abraão e Ló. 
Pr Jim Preston - Traduzido por Valdenira N. M. Silva 



. Furada - O fim do 
mundo, no chamado 
"Dia do Julgamen-
to", previsto pelo 
pastor Harold Cam-
ping para acontecer 

a partir das 20h (horário de Brasília) do 
dia 21/05, não se confirmou. 
Fiéis do grupo cristão "Family Radio", 
que tem Camping como líder, aguarda-
vam há meses o fim do mundo, que teria 
a volta de Jesus Cristo e o arrebatamen-
to previsto na Bíblia. 
No Twitter, um dos tópicos mais comen-
tados do dia foi "confissões do fim do 
mundo", em que os usuários do microb-
log brincavam de contar segredos em 
seus últimos dias na Terra. O site serviu, 
também como meio de consultar pesso-
as em países onde já era domingo (22), 
perguntando se lá o mundo havia real-
mente acabado. 
Participantes do grupo "Family Radio" 
espalharam cartazes em várias cidades 
dos EUA e até no México e no Canadá 

desde o início do ano, pedindo aos cris-
tão que se arrependam dos pecados. 
O pastor Harold Camping, autor da previ-
são, diz ter buscado na Bíblia as provas 
de que a volta de Jesus ocorreria neste 
sábado, exatamente 7 mil anos depois 
de Deus ter salvo Noé do Dilúvio. "A 
Bíblia Sagrada dá mais provas incríveis 
que 21 de maio de 2011 é exatamente o 
dia do Juízo Final", explica o site do 
grupo. 
Camping já havia previsto o fim do mun-
do anteriormente, em 1994, mas também 
falhou na ocasião.   
Uma grande perda - A CBN News noti-
ciou em (26/04/11 – 23:00hs no Brasil) 
que o Rev. David Wilkerson, morreu em 
um acidente de carro, de acordo com 
uma fonte próxima à CBN News. 
Wilkerson tinha 79 anos. A sua esposa 
Gwen também estava envolvida no 
acidente e foi levada para o hospital. 
Deixou 4 filhos e 11 netos. 
Wilkerson foi o pastor fundador da Igreja 
de Times Square em Nova York (com 

mais de 8.000 membros) e presidente do 
“Desafio Jovem”, entidade destinada a 
recuperar drogados. Escritor de vários 
livros dentre eles A Cruz e o Punhal. 
O Rev. David estava na estrada I 175 no 
Texas quando tentou uma ultrapassa-
gem e teve seu carro atingido por uma 
carreta na direção oposta. 
Seus sermões denunciando o mundanis-
mo e as falsas manifestações espirituais 
na igreja são famosos. Uma voz profética 
foi silenciada. Que o Senhor console a 
família a aos muitos que sentirão falta de 
suas palavras inspiradoras. 
Este sermão é sucesso no YOUTUBE, 
onde o pastor desafia a veracidade ou a 
edificação de certos moveres e fenôme-
nos nas igrejas de hoje:  
Veja o sermão “Um chamado para a 
angústia” em: 
http: / /www.youtube.com/watch?
v=kRYhW4wO3UY 
 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

Não Estou Salvo! 
"Passou a sega, findou o verão, e nós não estamos sal-
vos" (Jeremias 8:20) 
NÃO ESTOU SALVO! Caro leitor, esta é a sua triste condição?  
Mesmo sendo avisado do julgamento por vir e exortado a buscar 
a salvação, ainda assim, até agora você não está salvo? Você 
sabe qual é o caminho da salvação; tem lido sobre isso na 
Bíblia; ouve pregações a respeito e amigos lhe explicam o as-
sunto. Porém, apesar de tudo, você despreza e, portanto, não 
está salvo. Não haverá desculpas para você, quando o Senhor 
julgar os vivos e os mortos. O Espírito Santo tem abençoado, 
com maior ou menor intensidade, a Palavra que lhe é pregada; 
tem trazido, da presença divina, momentos de refrigério. Mesmo 
assim, você se encontra sem Cristo. Assim como as estações, 
essas oportunidades de esperança lhe chegaram e se foram - 
seu verão e sua colheita já passaram - e você ainda não está 
salvo. 
Os anos se sucedem em direção à eternidade; logo chegará o 
último ano de sua vida. Sua juventude logo passará; sua varonili-
dade estará se escoando, e você ainda não está salvo. Pergunto
-lhe: Você será salvo ainda? Há qualquer possibilidade disso?  
Mesmo as ocasiões mais propícias não lhe levaram a salvação.  
Seria o caso de outras oportunidades alterarem a sua condição?  
Vários meios já falharam com você; até mesmo o melhor dos 
métodos, usado com perseverança e com a maior afeição. O 
que mais poderá ser feito por você? A aflição e a prosperidade 
não mais lhe impressionam; lágrimas, orações e sermões se 
perderam em seu coração vazio. Não se esgotaram as probabili-
dades de você um dia ser salvo? Não é mais que provável que 
você permanecerá como está, até que a morte feche para sem-
pre as portas da salvação? Você poderá rejeitar esta suposição; 

entretanto, ela é racional, pois quem não se lava em águas 
abundantes, quando as encontra, muito provavelmente perma-
necerá imundo até o fim. Se o tempo apropriado não chegou, 
por que haveria de chegar? É natural temer que ele nunca 
chegará e que, à semelhança de Félix, você nunca encontre 
ocasião apropriada, até que esteja no inferno. Oh! Considere o 
que é o inferno e a terrível possibilidade de ser em breve lança-
do nele! 
Leitor, caso você morra sem ser salvo, não haverá palavras para 
descrever a sua perdição. Você deveria lamentar-se profunda-
mente pela triste estado, falar a respeito dele com gemidos e 
ranger de dentes. Você será punido com a destruição eterna, 
banido da glória do Senhor e da glória do seu poder. Esta voz 
amiga deseja alertá-lo e conduzi-lo à uma vida de seriedade. Oh! 
Seja sábio a tempo e, antes que passe a oportunidade, creia em 
Jesus, que é capaz de salvá-lo completamente. Utilize o tempo 
presente para refletir. Se, em humilde fé em Cristo, houver 
arrependimento em sua vida, isto será o melhor a lhe acontecer.  
Não permita que este ano passe e você continue sem perdão; 
nem que o repicar dos sinos do ano novo o encontrem sem o 
gozo verdadeiro. Creia em Jesus e viva - agora, agora, agora. 
"Livra-te, salva a tua vida; não olhes para trás, nem pares em 
toda a campina; foge para o monte, para que não pereças" (Gn. 
19:17).  
Charles Haddon Spurgeon 
"O príncipe dos pregadores" - Precoce, fértil, polêmico, elo-
qüente, Charles Haddon Spurgeon, um homem que  maravilho-
samente fez brilhar o evangelho na penumbra da Inglaterra do 
século XIX. Considerado o `príncipe dos pregadores', e um dos 
gigantes da fé de todos os tempos. 

P a r a  r e f l e t i r  
1– Trifena, Trifosa e Pérside - Rm 16:12.  
2– Tércio - Rm 16:22 

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: Curso de Doutrinas Básicas 
    Se deseja se batizar, participe da turma de 
Batizandos. Os Batismos são sempre no 
último domingo de cada mês e a turma de 
batizandos começa no primeiro domingo. 
Para inscrever-se, procure o Pr. Mauricio. 
      Após o batismo, continue seu estudo na 
turma de doutrinas básicas que utiliza os 
volumes 1, 2 e 4 do conjunto doutrinário. 

E x e r c í c i o

s  b í b l i c o s  

1– Qual o nome das 3 mulheres que muito ajudaram o apóstolo Paulo? 
2– Quem escreveu a carta de Paulo aos Romanos?  

Respostas 

P a r a  r e f l e t i r  
Jennifer Case 
deixou a indús-
tria do sexo 
três anos atrás 
pela graça de 
Deus, diz ela, e 
a mensagem 
dela para os 
homens é 
muito cla-
ra:  “Há uma 
pessoa real do 
outro lado das 

imagens que você está vendo, e você 
está destruindo a vida dela e a vida dos 
filhos dela”. 
Numa entrevista para “The Porn Ef-
fect” (O Efeito Pornô), Jennifer Case 
testifica de sua própria experiência 
pessoal acerca dos malefícios que a 
indústria pornográfica provoca nas 
mulheres envolvidas.  Ela diz que ficou 
traumatizada, oprimida e abusada, e 
ficou viciada em drogas e precisava de 
dinheiro da pornografia para continuar 
tendo condições de comprá-las. 
Fisicamente ela tinha de lidar com 

doenças sexualmente transmissí-
veis:  “Tive tantas infecções diferentes 
o tempo inteiro.  Deixei Hollywood 
porque fiquei muito doente de clamí-
dia.  Meu abdome doía tanto que tive 
de voltar para casa”, disse ela. 
A indústria pornográfica é alimentada 
pelos seus consumidores — eles e seu 
dinheiro impulsionam o destrutivo 
negócio — e daí dá para se atribuir os 
danos feitos a essas mulheres aos 
consumidores bem como produto-
res.  Contudo, a ex-atriz pornô não 
guarda amargura contra os homens 
pela vida passada dela.  Ela possui um 
discernimento profundo da natureza 
viciadora da pornografia e diz que 
compreende que só com a ajuda de 
Deus os homens conseguem sair do 
vício, assim como foi com a ajuda de 
Deus que ela deixou essa indústria. 
“Homens, Deus ama vocês!  Eu amo 
vocês também e sempre orarei por 
todos vocês, para que as cadeias 
sejam quebradas”, diz ela.  “Você é 
escravo da pornografia tanto quanto 
qualquer atriz pornô.  Se você está 

vendo pornografia ou está viciado à 
pornografia, você está tentando encher 
um vazio dentro de você que só Deus 
pode preencher.  Toda vez que você 
olha pornografia, você está aumentan-
do o vazio, e você destruirá sua vida”.  
Ela diz que a pornografia é “maligna” e 
“é uma droga, veneno e mentira”.  “Se 
você pensa que poderá guardá-la no 
escuro, Deus a tirará para fora, para a 
luz, para deter você e curar você”. 
Num apelo muito franco, Jennifer Case 
concluiu a entrevista dizendo:  “Essas 
mulheres são preciosas e merecem ser 
amadas exatamente como vocês mere-
cem.  Há uma pessoa real do outro 
lado das imagens que você está vendo, 
e você está destruindo a vida dela e a 
vida dos filhos dela.  Em toda porno-
grafia existe a filha de alguém.  E se 
fosse a sua filhinha?  Você pode real-
mente estar ajudando na morte de 
alguém!  Atores e atrizes pornôs mor-
rem o tempo todo de AIDS, overdoses 
de drogas, suicídios, etc.  Por favor, 
parem de olhar pornografia”. 
 

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  
Deus é o Evangelho – John Piper - Editora Fiel -  John Piper está argumentando que o próprio Deus, revelado na morte e res-
surreição de Cristo, é o mais sublime e o mais essencial dos dons do evangelho. 
FIRMES - John Piper - Editora Fiel - Este livro não somente exalta a virtude da perseverança fiel e piedosa, mas também dá 
testemunho do seu poder diário na vida dos cristãos. 

01 Patrícia Medina 
03 Flávio Martins 
04 Cláudia Ferreira 
05 Rosimeire Lopes 
06 Sônia Muniz 
08 Dermival Felix 
09 Djaneide Rocha 
10 Kaio de Aquino 
11 Rafael Rodrigues 
12 Deolinda Martins 
13 Aline de Souza 
13 Nathachy Lopes 
13 Pedro Filho 
13 Henri de Alencar 
14 Fábio Aguilar 
14 Ilda Vilela 

15 Jéssica Rocha 
15 Márcia dos Santos 
15 Alex Moura 
16 Valmir da Silva 
17 Adriana Rosa 
18 Annelize Rodrigues 
19 Jair dos Santos 
22 Elsa de Matos 
23 Suzana Reis 
29 Neide Cardoso 
29 Pedro Mesquita 
 
 

BODAS 
06 Marieta & João 
20 Mônica & Michel 
27 Regina & Eduardo 

F r a s e  

d o  m ê s  

A melhor 
maneira de 
desperdiçar seu 
púlpito é  
pregar seus 
próprios  

pensamentos 
em lugar dos 
pensamentos 
de Deus.  

 
John Piper   

E b d — J o v e n s  
A escola bíblica especial para os jovens reúne-se 
aos domingos a partir das 9 h e estará também 
ministrando o Curso de Doutrinas Básicas 

numa linguagem jovem e incentivando o debate. 
Para jovens a partir de 15 anos. 

Na sala da Juventude no terceiro andar. 


