
Domingo  09:30 h - Escola Bíblica Dominical 
 10:30 h - Culto 
 12:00 h - Almoço missionário na Cantina 
 16:00 h - Ensaio do 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 
   19:30 h - Casados para sempre 
  Quartas 19:30 h - Culto  
  Quintas 19:30 h - Projeto ATOS 
  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  

Arrependa-se ou Pereça. 
Todo homem deve se arrepender do seu pecado. O que é arre-
pendimento? João, o Batista, ordenou aos que o procuravam que 
dessem frutos dignos de arrependimento (Mateus 3:8). Eu quero 
dizer isso aos meus irmãos pregadores. Eu realmente quero dizer 
isso. Não devemos ser demasiado apressados em fazer pessoas 
entrarem para a igreja, se elas não se arrependeram. Não lhes 
faz mal provarem sua fé durante algum tempo. Não lhes faz mal 
darem evidências de que foram salvas pela graça de Deus e que 
suas vidas foram transformadas. João Batista disse: "Trazei 
alguns frutos dignos de arrependimento." Quais são esses frutos? 
O número um seria um novo coração e um novo começo. Você 
vai se tornar novo. A Bíblia diz que "as coisas velhas já passa-
ram, eis que tudo se fez novo" (2 Coríntios 5:17). Um fruto dessa 
experiência deve ser fazer restituição. Eu acredito que devemos 
tornar reto tudo que podemos reparar. Que tal se eu tivesse 
estado com um grupo de pregadores e um deles tivesse roubado 
minha carteira enquanto eu estava dormindo? No dia seguinte, 
ele vem até mim e me diz que está terrivelmente triste e me pede 
para perdoá-lo. Eu ficaria feliz em saber que ele está arrependido 
de ter roubado minha carteira, mas eu certamente desejaria e 
esperaria mais do que isso, de um ladrão arrependido. Eu gosta-
ria de ter minha carteira de volta! Eu não acreditaria que ele 
realmente se arrependeu, a menos que ele trouxesse de volta a 
minha carteira. EU NÃO ACREDITARIA QUE VOCÊ SE ARRE-
PENDEU ATÉ VOCÊ REPARAR, CONSERTAR TODOS OS 
ERROS QUE PUDEREM SER REPARADOS, E DIZER: "Ó 
SENHOR, EU QUERO VIVER DE MODO RADICALMENTE 
DIFERENTE A PARTIR DE AGORA! E, PELA GRAÇA DE 
DEUS, VOCÊ VIVERÁ DE UM MODO DIFERENTE. 
Eu não acredito que você deve fumar outro cigarro. Eu não acre-
dito que você deveria apenas ir diminuindo pouco a pouco o seu 
consumo de bebidas alcoólicas. Eu acredito que você deve parar 
de vez e totalmente seus jogos de azar. Quando você é salvo de 
dentro do pecado, você deve ter todo desejo de ficar fora dele.  
Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito a cada dia do 
resto de sua vida, mas vou dizer o seguinte: você vai odiar o 
pecado pelo resto de sua vida. Se você pode viver no pecado 
como o estado habitual de sua vida [estado que seu espírito ama 
e não tem o menor desejo de se afastar dele], então você nunca 
foi salvo. 

Eu acredito que quando um homem realmente é salvo do seu 
pecado, ele deve fazer uma profissão pública de sua fé em Cris-
to. Eu não acredito nessas “pequenas decisões guardadas em 
segredo.” Nós já tivemos demasiado disto "Vocês todos, basta 
que venham à frente escorregando pelo corredor deste prédio de 
igreja." Somente escorregar, coisíssima nenhuma! Venham 
andando e falando e chorando e com genuíno arrependimento. É 
de se esperar que a multidão do diabo apenas venha escorregan-
do até a frente e nada mais, mas não estamos escorregando 
para nenhum lugar. Você não vai para o céu “apenas escorregan-
do” [mero gesto exterior, sem nenhum arrependimento nem fé 
nem desejo por mudança]. Estamos indo para o céu pela graça, 
mediante a fé! 
E se você acha que eu estou tentando dar origem a relatórios, 
com um monte de "decisões" e um monte de cartões para arqui-
var comigo ou compartilhar com outras pessoas ou fazer qual-
quer outra coisa com eles, em primeiro lugar, eu não tenho nin-
guém na terra que queira nenhum relatório meu. Eu não dou a 
mínima importância a relatórios. Tudo o que quero é ver as pes-
soas sendo salvas. Eu quero ver a igreja reavivada. Eu quero ver 
a causa de Cristo florescer nesta cidade. 
Tão certo quanto vivemos, é Deus quem deve trazer o arrependi-
mento bíblico. Você já se arrependeu? “... se não vos arrepender-
des, todos de igual modo perecereis.” (Lc 13:3 ACF) 
O arrependimento, gerado por Deus, é uma tristeza pelo pecado.  
O arrependimento é um abandono do pecado.  
Verdadeiro arrependimento é colocar sua confiança em Jesus 
Cristo, para que você não mais tenha que viver assim. O arrepen-
dimento é permanente. É uma experiência que dura por toda a 
vida e por toda a eternidade longa. Você nunca mais vai amar o 
demônio uma vez que você se arrependeu. Você nunca mais vai 
flertar com o diabo como o hábito de sua vida, uma vez que você 
tenha sido salvo. Você nunca mais será feliz vivendo em pecado, 
ele nunca mais irá lhe satisfazer, e as más comidas deste mundo 
nunca mais vão saciar o seu desejo e a fome em sua alma. 
O arrependimento é algo muito maior do que muita gente pensa. 
Ele é absolutamente essencial se você vai para o céu. 
 

Lester Roloff. 
Traduzido por Valdenira N.M. Silva, 2011 

 
 

   Sábado  Dia 1º  19h CCULTOULTO  DEDE  CCASAISASAIS 
   1° Domingo e 1ª Quarta do mês 
   Ceia e Coleta de alimentos  
   Domingo Dia 2 17h RREUNIÃOEUNIÃO  DADA  UUNIÃONIÃO  FFEMININAEMININA 
   Sábado   Dia 8 08h FFESTAESTA  DADA  CCRIANÇARIANÇA  ANVANV 
   Sábado   Dia 15 16h CCULTOULTO  IINFANTILNFANTIL 
   Sábado   Dia 22 8h PICPIC--NIC NIC NANA  QQUINTAUINTA  DADA  BBOAOA  VVISTAISTA 
   Domingo Dia 23 15h Reunião de Liderança 
  17h Reunião do Evangelismo 
  17h Reunião da Geração Vida 
   Domingo Dia 30 17h DDESPERTAESPERTA  DDÉBORAÉBORA  

D o u t r i n a  

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 atende por agendamento. 3890-3867 
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Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

As Divisões nem Sempre São Más 
 

Quando unir-se e quando dividir-se, eis a questão, e uma res-
posta abalizada exige a sabedoria de um Salomão. 
Alguns resolvem o problema de maneira simples e prática: Toda 
união é boa e toda divisão é má. Muito fácil. Mas esta maneira 
simplista de tratar do assunto ignora as lições de história e se 
esquece das profundas leis espirituais que regem a vida do 
homem. 
Se os homens bons desejassem a união e os maus a divisão. ou 
vice-versa, isso simplificaria as coisas para nós. Ou se pudesse 
ser mostrado que Deus sempre une e o diabo sempre divide, 
seria fácil encontrar nosso caminho neste mundo confuso. Mas 
as coisas não  são   assim. 
Dividir o que deve ser dividido e unir o que deve ser unido faz 
parte da sabedoria. A união de elementos heterogêneos jamais 
é boa mesmo que possível, nem a divisão arbitrária de elemen-
tos semelhantes. Isto se aplica certamente tanto às coisas mo-
rais e religiosas, como às políticas e científicas. 
Deus foi quem fez a primeira divisão, quando separou a luz das 
trevas no momento da criação. Esta divisão estabeleceu a regra 
para todo o comportamento divino na natureza e na graça. A luz 
e as trevas são incompatíveis. Tentar ter ambas no mesmo lugar 
ao mesmo tempo é tentar o impossível e o resultado será sem-
pre nulo, nem uma nem outra, mas obscuridade e escuridão. 
No mundo dos homens, atualmente são poucos os contornos 
que se destacam. A raça acha-se decaída. O pecado trouxe 
confusão. O trigo cresce junto com o joio, as ovelhas e os cabri-
tos coexistem, as terras dos justos e injustos ficam lado a lado 
na paisagem, a missão tem o bordel como vizinho. 
As coisas, porém, não serão sempre assim. Está chegando a 
hora em que as ovelhas serão separadas dos cabritos, o joio do 
trigo. Deus dividirá novamente a luz das trevas e todas as coisas 
se agruparão segundo a sua espécie, O joio irá para o fogo junto 
com o joio, e o trigo para o celeiro com o trigo. A névoa se levan-
tará como acontece com a neblina e todos os contornos surgirão 
nítidos. O inferno será sempre reconhecido como inferno e o céu 
irá revelar-se como o lar de todos os que possuem a natureza 
do  Deus  único. 
Aguardamos com paciência essa hora. Enquanto isso, para cada 
um de nós e para a igreja onde quer que apareça na sociedade 
humana, a pergunta repetida deve ser: Com o que devemos unir
-nos e do que separar-nos? A questão de coexistência não 
existe aqui. O trigo cresce no mesmo campo com o joio, mas 
deve haver polinização mútua entre eles? As ovelhas pastam 
junto aos cabritos, mas devem procurar cruzamento entre as 
espécies? Os injustos e os justos gozam da mesma chuva e do 
mesmo sol, mas devem esquecer suas profundas diferenças 
morais e casar-se? 

A resposta popular a estas perguntas é afirmativa. Unir-se sem-
pre e os homens serão irmãos apesar de tudo. A unidade é tão 
preciosa que preço algum é demasiado para alcançá-la e nada é 
suficientemente importante para manter-nos separados. A verda-
de é sufocada para celebrar a festa de casamento do céu e do 
inferno, e tudo isso a fim de apoiar um conceito de unidade que 
não se baseia na Palavra de Deus. 
A igreja iluminada pelo Espírito não aceita isso. Num mundo 
caído como o nosso a unidade não é um tesouro que deva ser 
comprado ao preço da transigência. A lealdade a Deus, a fideli-
dade à verdade e à preservação de uma boa consciência são 
jóias mais preciosas do que o ouro de Ofir ou os diamantes 
extraídos da mina. Por causa dessas jóias homens sofreram a 
perda de propriedades, a prisão e até a morte; por elas, mesmo 
em épocas recentes, por trás das várias cortinas, os seguidores 
de Cristo pagaram até o último centavo o preço de sua devoção 
e morreram silenciosamente, desconhecidos e não aplaudidos 
pelo grande mundo, mas conhecidos de Deus e caros ao seu 
coração paterno. No dia em que forem declarados os segredos 
de todas as almas, eles irão apresentar-se para receber as 
obras feitas no corpo. Esses são certamente filósofos mais 
sábios do que os seguidores religiosos da unidade sem significa-
do, que não possuem coragem suficiente para colocar-se contra 
as modas correntes e que clamam por irmandade só porque tal 
coisa acha-se no momento em foco. 
"Divida e conquiste" é o refrão cínico dos líderes políticos ma-
quiavélicos, mas Satanás sabe também como unir e conquistar. 
A fim de colocar uma nação de joelhos o ditador em potencial 
precisa primeiro uni-la. Através de apelos repetidos ao orgulho 
nacional ou à necessidade de vingar-se de alguma injustiça 
passada ou presente, o demagogo consegue unir a população à 
sua volta. Depois disso é fácil dominar os militares e submeter o 
legislativo. Segue-se então, na verdade, uma unidade quase 
perfeita, mas trata-se da unidade do curral ou do campo de 
concentração. Vimos isto acontecer várias vezes neste século, e 
o mundo irá vê-la uma vez mais quando as nações da terra se 
unirem sob o Anticristo. 
Quando as ovelhas confusas começam a cair num despenhadei-
ro, a ovelha que quiser salvar-se individualmente precisa separar
-se do rebanho. A unidade perfeita em tal momento só pode 
significar destruição total para todos. A ovelha sábia, para salvar 
sua própria pele, se afasta. 
O poder se encontra na união de coisas homogêneas e na di-
visão das heterogêneas. Talvez aquilo que precisamos nos 
círculos religiosos de hoje não seja mais união, mas uma certa 
divisão sábia e corajosa. Todos desejam a paz, mas pode ser 
que o reavivamento use a espada. 
 

A. W. Tozer 



. Sacrifícios? - O “Bispo” 
Edir Macedo afirmou em 
artigo publicado em seu 
blog no site da Igreja 
Universal que “há situa-
ções que nem a oração 

resolve”. Usando o exemplo em que Davi 
decidiu fazer um censo de seu exército, 
Macedo afirmou que “Satanás o incitou a 
levantar o censo de Israel. Não havia 
necessidade… Mas movido pela fraqueza 
da vaidade queria saber dos números de 
soldados para os próximos embates”. 
Ele afirma que “Davi plantou orgulho e 
colheu maldição. A partir daí, as orações 
do rei não tinham qualquer efeito diante de 
Deus. Nem sua confissão e arrependimen-
to moveram o coração de Deus. Os céus 
se fecharam para Davi porque a maldição 
já tinha sido determinada”. 
No final de seu texto, o “Bispo” Edir Mace-
do relata que Deus cobrou de Davi um 
sacrifício na Eira de Araúna, local que 
depois foi construído o Templo de Salo-
mão, e convoca os fieis da Igreja Universal 
a apresentar sacrifícios até Domingo, 
quando haverá uma visita à construção da 

réplica do Templo de Salomão: “se o leitor 
carrega em si uma maldição… entregue 
seu sacrifício até domingo em qualquer 
IURD”. “Deus tenha compaixão dos caí-
dos!”, encerra o “Bispo”. 
. Premiação macabra - Uma estação de 
rádio na Somália controlada pelo grupo 
extremista islâmico Al Shabab premiou 
com armas crianças que participavam de 
um concurso de declamação do Alcorão, o 
livro sagrado dos muçulmanos. A competi-
ção da rádio Andulus também avaliou 
conhecimentos gerais. 
O grupo que venceu a competição recebeu 
um fuzil AK-47 e o equivalente a US$ 700 
(cerca de R$ 1.240). O segundo colocado 
recebeu um AK-47 e US$ 500 e terceiro, 
duas granadas de mão e US$ 400. 
O grupo Al Shabab, que teria ligações com 
a Al Qaeda, controla grande parte do sul e 
do centro da Somália. Recentemente o 
grupo saiu da capital Mogadiscío, onde o 
fraco governo apoiado pela ONU está no 
comando. 
. Buscai em 1º lugar - O jogador Euan 
Murray, da seleção de rugby da Escócia, 
não vai participar do jogo que vale uma 

vaga nas semifinais do Mundial de Rugby 
da Nova Zelândia porque fez um voto com 
Deus de não faltar aos cultos de domingo. 
Jornais internacionais contam que em 2005 
o jogador sofreu um acidente durante um 
jogo e ficou 10 minutos inconsciente no 
gramado do estádio Hughenden e mais 
tarde chegou a sofrer convulsões. 
Depois de sua internação ele passou a 
professar sua fé em Jesus. “Comecei a ir à 
igreja aos domingos de manhã e a tarde e 
também a ler a Bíblia”, disse o jogar na 
ocasião para o site Scrum.com. 
De acordo com a imprensa escocesa, 
Murray antes de se converter tinha uma 
vida regada por sexo e álcool, mas depois 
desse acidente ele mudou seu estilo de 
vida por completo. “É basicamente tudo ou 
nada, seguindo Jesus. Não acredito em 
meias medidas no cristianismo. Eu acredito 
que a Bíblia é a Palavra de Deus. “Quem 
sou eu para ignorar 
algumas delas”, disse 
Murray, 21 de dezembro 
de 2009 quando ele 
anunciou que não jogaria 
mais aos domingos. 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

Pregar Apenas a Palavra de Deus 
Também estamos resolvidos a pregar apenas a Palavra de 
Deus. Em grande parte, a alienação das massas ao ouvir o 
evangelho se explica pelo triste fato de que nem sempre é o 
evangelho que ouvem quando se dirigem aos lugares de culto, e 
tudo o mais fracassa em fornecer o que suas almas precisam.  
Será que você nunca ouviu falar de um rei que fez uma série de 
grandes banquetes e convidou muitas pessoas, semana após 
semana? Ele tinha um bom número de servos encarregados de 
servir sua mesa; e, nos dias marcados, estes saíram e falaram 
com as pessoas. Mas, de alguma forma, depois de um tempo a 
maior parte das pessoas não vinha às festas. O número de 
convidados que comparecia era decrescente; a grande massa 
de cidadãos dava as costas aos banquetes. O rei indagou e 
descobriu que o alimento providenciado não parecia satisfazer 
os homens que vinham olhar os banquetes e, por isso, não 
vinham mais. Ele resolveu examinar pessoalmente as mesas e 
os alimentos servidos. Viu muita coisa fina e muitas peças ex-
postas que não eram de seus armazéns. Olhou a comida e 
disse: "Mas o que é isso? Como esses pratos chegaram 
aqui? Não são do meu suprimento. Meus bois cevados 
foram mortos, mas não vejo carne de animais engordados, e 
sim carne dura de gado magro e faminto. Os ossos estão 
aqui, onde está a gordura e o tutano? O pão também é de 
má qualidade, onde está o meu que é feito do melhor trigo?  
O vinho está misturado com água, e a água não é de um 
poço limpo" 
Um dos presentes respondeu: "Ó rei, achamos que o povo 
estaria farto de tutano e gordura, assim lhes demos osso e 
cartilagem para pôr seus dentes à prova. Achamos também que 

estariam cansados do melhor pão branco, por isso assamos uns 
poucos em nossas casas, nos quais deixamos o farelo e a casca 
dos cereais. É opinião dos doutos que nosso alimento é mais 
adequado a esses tempos do que aquele que vossa majestade 
prescreveu há tanto tempo. Em relação aos vinhos com borra, o 
gosto dos homens não é esse na época atual; além disso, um 
líquido tão transparente como a água pura é uma bebida leve 
demais para homens que estão acostumados a beber do rio do 
Egito, cujo gosto é do barro que vem das montanhas da Lua". 
Assim, o rei entendeu porque as pessoas não vinham aos ban-
quetes. Será que esse é o motivo pelo qual a casa de Deus 
tem se tornado tão desagradável para uma grande parcela 
da população? Creio que sim. Será que os servos do Senhor 
têm picado seus restos de miscelâneas e pequenas máculas 
para com isso fazer uma carne cozida para os milhões de 
fiéis, e, por isso, estes se afastam? Ouça o resto da minha 
parábola. O rei indignado exclamou: "Esvaziem as mesas! 
Joguem todo esse lixo para os cães. Tragam os barões da 
carne, mostrem minha comida real. Tirem essas bugigangas 
do salão e aquele pão adulterado da mesa e lancem fora a 
água do rio barrento". Eles fizeram como o rei mandou, e se 
minha parábola estiver certa, logo houve um rumor pelas ruas de 
que verdadeiras delícias reais eram oferecidas ali, o povo en-
cheu o palácio e o nome do rei tornou-se de grande excelência 
por toda terra. Vamos experimentar esse plano. Quem sabe logo 
estaremos nos regozijando em ver o banquete do Mestre cheio 
de hóspedes. 
Ave Crux, Única Spes! 

Por Charles Haddon Spurgeon 
Fonte: SPURGEON, Charles Haddon 

Preparado para o Combate da Fé – Shedd Publicações, p. 30-1. 

P a r a  r e f l e t i r  
1– 2 - Nm 32:11-12.  
2– Ex. 21:27. 

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 aos 
domingos 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 o estudo na turma de 
doutrinas básicas que utiliza os volumes 1, 2 e 4 
do mesmo conjunto doutrinário. 

E x e r c í c i o

s  b í b l i c o s  

1– Das pessoas que saíram do Egito, quantas entraram na terra prometida? 
2– Onde se encontra a lei, por meio da qual um escravo ganhava liberdade 
por perder um dente? 

Respostas 

P a r a  r e f l e t i r  
SERVIR, PRIVILÉGIO DE POUCOS 
É natural ao coração humano a bus-
ca de conforto, status, poder e tudo 
quanto vem agregado a estas reali-
dades. Tiago, João e sua mãe foram 
até Jesus solicitar tais privilégios na 
consumação do reino de Deus. Jesus 
não disse nem que sim, nem que 
não, mas aproveitou para reforçar 
que o reino de Deus é reino de ser-
vos e, portanto, os servos são os 
verdadeiros governantes do mundo.  
No reino de Deus, o privilégio e o 
ônus de governar não é das 
“pessoas importantes”, mas dos 
servos, até porque, governar é servir.  
No reino de Deus, a maneira de 
governar não é exercendo domínio 
sobre os governados, mas servindo 
os governados, até porque, governar 
é servir. Na lógica do reino de Deus, 
o oposto também é verdadeiro: servir 
é governar. 
Para servir é necessário sair da zona 
de conforto, isto é, fazer o indeseja-

do, dedicar tempo para tarefas pouco 
atraentes, assumir responsabilidades 
desprezadas pela maioria, fazer “o 
trabalho sujo”, enfim fazer o que 
ninguém gosta de fazer. Para servir é 
necessário vencer o orgulho, isto é, 
se dispor a ser tratado como escravo, 
ter os direitos negligenciados, ser 
desprestigiado, sofrer injustiças, 
conviver com quase nenhum reco-
nhecimento, enfim, não se deixar 
diminuir pela maneira como as pes-
soas tratam os que consideram em 
posição inferior. Para servir é neces-
sário abrir mão dos próprios interes-
ses, isto é, pensar no outro em pri-
meiro lugar, ocupar-se mais em dar 
do que em receber, calar primeiro, 
perdoar sempre, sempre pedir per-
dão, enfim, fazer o possível para que 
os outros sejam beneficiados ainda 
que às custas de prejuízos e danos 
pessoais. 
Não é por menos que em qualquer 
sociedade humana existem mais 

clientes do que servos. Servir não é 
privilégio de muitos. Servir é para 
gente grande. Servir é para gente 
que conhece a si mesma, e está 
segura de sua identidade, a tal ponto 
que nada nem ninguém o diminui.  
Servir é para gente que conhece o 
coração das gentes, de tal maneira 
que nada nem ninguém causa 
decepção suficiente para que o 
serviço seja abandonado. Servir é 
para quem conhece o amor, de tal 
maneira que desconhece preço ele-
vado demais para que possa continu-
ar servindo. Servir é para quem co-
nhece o fim a que se pode chegar 
servindo e amando, de tal maneira 
que não é motivado pelo reconheci-
mento, a gratidão ou a recompensa, 
mas pelo próprio privilégio de servir.  
Servir é para gente parecida com 
Jesus. Servir é para muito pouca 
gente. 

Ed René Kivitz 

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 Problema do Sofrimento - C. S. Lewis - Ed Vida - A leitura deste clássico ajudará você a manter uma postura adequada nos 
momentos de dor. A riqueza verdadeira dos filhos de Deus está em outro mundo e o único tesouro real é a presença de Cristo. 
Quando Amar é Difícil - De Rob Parsons - Ed. Betânia - Ele trata de maneira honesta mas bem-humorada as questões que são 
relevantes para todo casamento. Traz esperança para inúmeros casais que estão tendo dificuldades em sua caminhada a dois. 

02 José Braga 
03 Aline Silva 
04 Bruno Melo 
05 Alessandra Jesus 
08 Ingrid Rodrigues 
09 Laravitória Souza 
09 Ítalo Brito 
09 Regina Silva 
10 Melissa Santos 
10 Naide Valle 
12 Marcelo Souza 
12 Luiz Benedito 
12 Florinda Campanha 
13 Ariane Tomazin 
13 Juliana Peruzzi 
20 Marisa Fortunato 
21 Steve Oliveira 
22 Eliana Barbosa 
23 Júlia Soares 

25 Brian Mathias 
25 Nice Mendes 
25 Cristina Rocha 
25 Lúcia Lameirinha 
26 Lúcia Magalhães 
27 Carolina Correia 
28 José Serra 
30 Paulo de Jesus 
BODASBODAS  

02 Girlane & Jean 
03 Márcia & Jorge 
07 Kênia & Eduardo 
12 Mariana & Leonardo 
12 Margareth & Natanael 
12 Juliete & André 
18 Simone & Marcelo 
18 Adriana & Roberto 
19 Eliana & Leandro 
29 Jeanie & Isaías 

F r a s e  

d o  m ê s  

 
"Aprenda 
a dizer não. 
Será melhor 
para você 
do que 
aprender 
latim." 
 

C. H. 

Spurgeon 

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 

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

Na sala da Juventude no terceiro andar. 


