Programação semanal
Domingo
09:00 h - EBD Jovens
09:30 h - EBD Adultos (Templo)
10:30 h - Culto e EBD Adolescentes
12:00 h - Almoço missionário na Cantina
16:30 h - Evangelismo nas ruas
16:00 h - Ensaio Louvor
19:00 h - Culto
Terças 19:30 h - Ensaio do Coral
Quartas 19:30 h - Culto
Sextas 19:30 h - Culto de Oração

BRADESCO AG 279
279--8 CC 125.005
125.005--1

Notícias da Igreja
SÁBADO 01 - 19H - CULTO DOS CASAIS
DOMINGO 02 E QUARTA 05 - CEIA DO SENHOR E OFERTA EM ALIMENTOS
DOMINGO 02 - 7 H - CONSAGRAÇÃO DIACONOS - 17 H - REUNIÃO MMC
SÁBADO 08 - 16H - CULTO INFANTIL
DOMINGO 09 - APRESENTAÇÃO GERAÇÃO VIDA
SÁBADO 15 - CONFRATERNIZAÇÃO MINISTÉRIOS
DOMINGO 16 - 08H - CONSAGRAÇÃO MULHERES - 15H - REUNIÃO LÍDERES
17H - REUNIÃO EVANGELISMO - 17H - REUNIÃO GERAÇÃO VIDA
SÁBADO 22 - CONFRATERNIZAÇÃO DO MMC
DOMINGO 23 - APRESENTAÇÃO CORAL EXPRESSÃO DE LOUVOR
DOMINGO 30 - 17H DESPERTA DÉBORA
DOMINGO 31 - 22H CULTO ESPECIAL DE FIM DE ANO

CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

Assistência jurídica gratuita para pessoas desprovidas de recursos. Dra. Nilcéa Vilela atende por agendamento. 3890-3867

Continuação da página 2
se converte ao Seu Filho, Jesus Cristo, por migalhas ofertadas
por satanás, tendo como consequencia a perdição eterna da
alma.
I João 2:15 Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se
alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16 Porque
tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do
mundo. 17 E o mundo passa, e a sua concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Não deixe acontecer para crer. Muitos deixaram acontecer e
estão arrependidos para sempre. Tarde demais!
Deseje VIVER MAIS... para SEMPRE... a partir de agora. Sua
vida pode começar a ter sentido a partir de agora. Basta,
apenas, uma decisão sincera diante de Deus.
João 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida;
quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; 26 E todo
aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
Só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode purificar o pecador,
VERDADEIRAMENTE arrependido, de todo o pecado (I João
1:7). O mesmo Jesus ressuscitou, EM CARNE E OSSOS (Lucas
24:39), ao terceiro dia da sua morte, e voltará para arrebatar todo
aquele que o recebeu como ÚNICO CAMINHO, ÚNICA VERDADE, ÚNICA VIDA ETERNA (João 14:6).
Sou SALVO PARA SEMPRE unicamente PELO SANGUE DO
CORDEIRO DE DEUS (JESUS CRISTO). Tenho a certeza ABSOLUTA que sou SALVO APENAS PELA GRAÇA DE DEUS e
VOU (COM CERTEZA) MORAR NO CÉU!
Tito 3:5 não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito
Santo, e Efésios 2:8-9
Se alguém quiser acreditar ou não, não mudará o fato da EXISTÊNCIA DO INFERNO ETERNO DE FOGO. A Bíblia está cheia
de textos que falam sobre o inferno eterno de fogo. Muitos que
não criam, estão crendo tarde demais. Não seja um dos tais que
apostaram nos "eus achos" e em doutrinas diabólicas e se arrependeram tarde demais.
Deus não leva em conta os "conhecimentos" e "habilidades"
terrenas, nem trata o homem de acordo com os bens que possui,
mas EXIGE que TODOS, EM TODO LUGAR, SE ARREPENDAM
(Atos 17:30). Leia Lucas 12:15 Cada um deve reconhecer que é
um pecador perdido (Romanos 3:23) e, por isto, arrepender-se

dos seus pecados; crê que o Senhor Jesus Cristo pagou todos os
pecados de cada um de nós com o sangue dEle (I João 1:7)
porque não podemos, de forma alguma, pagar um só pecado; crê
que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, em carne e ossos (Lucas
24:39), ao terceiro dia da sua morte e converter-se a Ele; não a
uma religião, mas ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como
Único e Todo-Suficiente Salvador (João 14:6).
Fique, agora, a sós com Deus... Não exija nada dEle; pois, quem
somos para exigirmos algo de Deus? Com toda humildade no
seu coração ESVAZIE-SE DE TUDO O QUE APRENDEU... Sinta
que você é (o que todo homem é): PÓ! Diga a Deus que você
não merece nem falar com Ele, quanto mais OUVIR A SUA VOZ.
Agora, arrependido por ser mais um PECADOR (como todos o
são), peça MISERICÓRDIA A DEUS e CREIA QUE o SANGUE
DO SENHOR JESUS CRISTO É o ÚNICO PAGAMENTO POR
TODOS OS TEUS PECADOS (I JOÃO 1:7). Não precisas ouvir
som algum, mas necessitas sentir, em teu coração, que Deus
está pronto a te ouvir! Creia, sem dúvida alguma, que o Senhor
Jesus Cristo RESSUSCITOU EM CARNE E OSSOS (Lucas
24:39)... Romanos 10:9 e 10.
Esvazie-se deste mundo e de tudo o que te prende (amarra) a ele
e sinta a sua inutilidade para salvar a sua alma... Creia, no seu
coração, que JESUS CRISTO é o ÚNICO (João 14:6) que PODE,
PELA SUA INFINITA GRAÇA, AMOR e MISERICÓRDIAS, SALVAR A TUA POBRE E PERDIDA ALMA, AGORA!
Ore assim, com coração sincero e arrependido, a Deus: Senhor
Deus, eu sou um pecador perdido e por isso não posso fazer
nada para pagar os meus pecados. Foi por isto que o teu Filho,
Jesus Cristo, morreu na cruz: Para pagar todos os meus pecados
com o sangue que derramou. Mesmo sem ter visto, pela fé, creio
que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ao terceiro dia da sua
morte, em carne e ossos; está vivo no céu. Agora, eu abro o meu
coração e te peço: Entre, agora, Senhor Jesus, no meu coração,
perdoa todos os meus pecados, como perdoaste o ladrão que
morreu na cruz ao teu lado; purifica-me com o teu sangue; livreme da condenação eterna do fogo do inferno e dê-me, agora
mesmo, o teu Espírito Santo para morar no meu coração para eu
ter a certeza, agora, de morar no teu céu. Eu te recebo, agora,
Senhor Jesus Cristo, como meu Único e TODO-SUFICIENTE
Salvador e Senhor. Ó Deus! Eu te imploro, em nome do Senhor
Jesus Cristo. Amém!
Nivaldo
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BOLETIM MENSAL

Por que você quer viver mais?

C r i s t ó v ã o
Igreja filiada ao Conselho de Ministros das
Igrejas de Nova Vida do Brasil
Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato
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Palavra Pastoral

Quase a totalidade das pessoas do mundo inteiro procuram, de
alguma forma, por meio da medicina, exercícios físicos, alimentação balanceada, etc, prolongarem os seus dias aqui na terra. Qual o objetivo principal para tanto esforço?
Ainda que o ser humano lute para viver dias mais longos, não
escapará da realidade da passagem deste mundo para a eternidade. O homem, ainda que insista em querer decidir o seu
tempo de vida aqui na terra, nunca poderá sobrepor os planos e
a justiça de Deus.
Na semana passada, uma senhora falou de uma forma que dava
a entender que Deus necessita da crença do ser humano na Sua
existência e/ou plano eterno. Enorme tolice! Com um tom autoritário, questionou como alguém pode explicar as coisas que Deus
estabelece e os homens não concordam. Deu-me uma enorme
vontade de rir sem parar. Como um crente que procura entender
as loucuras que o meu próximo por muitas vezes indaga, falei:
"Considerando que Deus é o Criador e Mantenedor de todas as
coisas; considerando que Deus é Soberano, Perfeito e Justo;
considerando que Deus não necessita de ninguém; considerando que todo ser humano necessita, se quiser ou não, sempre, de
Deus... quem irá perder por não aceitar as decisões do Altíssimo? Ele ou o questionador?" Será muito difícil para alguém, que
tenha as suas faculdades mentais normais, responder esta
questão?
Diante desse tão triste e sério quadro, observo que os seres
humanos, loucamente, aprenderam, ensinados por guias diabólicos, a arriscar. Não desejam saber quais as consequencias das
suas crenças e atitudes. Acreditam, ludibriados pelo diabo, que
no final se darão bem. Será?!
Tomemos como exemplo os pensamentos do tolo e, claramente,
falto de inteligência de lúcifer (o mesmo satanás, ou o diabo).
Planejou ser igual ao Altíssimo e tentou, por ambição, ter um
trono no céu. Todos já sabem o final trágico dele e de todos os
demônios (anjos que seguiram a satanás):
Isaías 14: 12 Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã,
filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as
nações! 13 E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima
das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da
congregação me assentarei, aos lados do norte. 14 Subirei
sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 15
E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo.
Lucas 10: 18 E disse-lhes: Eu via Satanás, como raio, cair do
céu.
Apocalipse 20: 7 E, acabando-se os mil anos, Satanás será
solto da sua prisão, 8 E sairá a enganar as nações que estão
sobre os quatro cantos da terra, Gogue e Magogue, cujo número
é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. 9 E subiram
sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a
cidade amada; e de Deus desceu fogo, do céu, e os devorou.
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10 E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e
enxofre, onde está a besta e o falso profeta; e de dia e de noite
serão atormentados para todo o sempre.
Mateus 25:41 Entäo dirá também aos que estiverem à sua
esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos;
Diante dessa realidade, por que as pessoas não param um
pouco para pensar sobre as suas escolhas, neste mundo?
O que o ser humano disser, ou achar, não mudará o fato do
cumprimento completo da Palavra do Criador. Deus nunca
mudará a sua Palavra por quem quer que seja.
Lucas 21:2 Porque dias de vingança são estes, para que se
cumpram todas as coisas que estão escritas.
Mateus 24:35 O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar.
Então, POR QUE VOCÊ QUER VIVER MAIS dias neste mundo?
Ir ao Shopping? Ir à praia? Viajar? Passear? Embriagar-se? Ter
bastante relações amorosas? Fazer "amigos"? Bajular pessoas
com o intuito de tirar algum proveito? Comer bastante? Juntar
bastante dinheiro e bens materiais?
Ainda que alguém lute para viver muitos anos nesta terra, os
dias se abreviam espantosamente. O desejo nunca poderá
impedir a passagem do ser humano para a eternidade. Ninguém
é capaz de mudar o curso natural da vida, ainda que se considere um gênio.
Quanto mais o ser humano achar que sabe e pode, mais longe
estará do seu Criador. É sensato que todos reconheçam a nulidade de seus dias.
Deus trata as "justiças" praticadas pelo homem como trapo da
imundícia, inspirando o seu servo a escrever a esse respeito:
Isaías 64:6 Mas todos nós somos como o imundo, e todas as
nossas justiças como trapo da imundícia; e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniqüidades como um vento nos
arrebatam.
Os que acreditam que Deus está de joelhos, implorando ao ser
humano o seu arrependimento, encontram-se em profunda e tola
enganação.
Consideremos os inventores. As suas invenções nunca poderão
esquadrinhar as mentes dos seus criadores. Há um limite, que
nunca poderá ser ultrapassado, entre o criador e o seu produto.
Somos criação de Deus. É impossível Deus ter formado criaturas que consigam sequer se aproximar da Sua Eterna Sabedoria.
Não é difícil explicar porque o ser humano questiona tanto sobre
tantas coisas? Isto acontece porque a mente do ser humano é
tão limitada que não consegue solucionar sequer problemas
mínimos como a cura, e extirpação definitiva, de doenças que há
séculos estão sempre ceifando vidas. Com tanto trabalho de
pesquisa, torna-se muito difícil para o ser humano resolver
problemas que,
Continua na próxima página ...

Portanto, POR QUE VOCÊ QUER VIVER MAIS nesta terra?
Não há sentido algum viver aqui e, principalmente, na eternidade
sem Deus ou do jeito que "achamos" que deva ser. É loucura e
falta de inteligência ficar adiando o arrependimento e a conversão ou, simplesmente, negligenciar o amor de Deus.
- O homem foi criado por Deus e para Deus:
Colossenses 1:16 Porque nele foram criadas todas as coisas
que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos,
sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo
foi criado por ele e para ele.
- O homem foi criado para viver em justiça e santidade:
Efésios 4:24 E vos revistais do novo homem, que segundo Deus
é criado em verdadeira justiça e santidade.
- O homem foi criado para: Salmo 100
CELEBRAR com júbilo a Deus; Servir a Deus com alegria; Saber
que foi Ele que nos fez, e não nós; Ser povo de Deus e ovelhas
do seu pasto; Entrar pelas Suas portas com gratidão; Louvar e
bendizer o Seu Santo Nome; Reconhecer a sua bondade, e
eternas misericórdias e verdade.
Quem quiser acreditar e decidir arrepender-se e converter-se ao
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é bem aventurado.
Quem não quiser acreditar e decidir arrepender-se e converter-se
ao Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sinto muito por você e
pela sua eternidade. A decisão é sua. Assuma as consequencias!
Mateus 25:41 Entäo dirá também aos que estiverem à sua
esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos;
Com sabedoria, humildade e sinceridade, responda: POR QUE
VOCÊ QUER VIVER MAIS nesta terra? Não vale a pena trocar
as riquezas eternas que Deus tem prometido a todo aquele que
se arrepende dos pecados e
Continua na última página...

De olho na mídia

. VOU DE TAXI - A tarefa de
cumprir o Ide (Marcos
16:15) muitas vezes depende de criatividade e oportunidade. Por isso, um grupo
de taxistas na cidade de Montevidéu,
capital do Uruguai aproveita suas horas de
serviço para evangelizar passageiros que
se colocam à disposição para ouvir a
mensagem bíblica.
O Ministério de Taxistas Cristãos de Montevidéu foi fundado em 1992, por três
taxistas evangélicos que se reuniam numa
esquina da cidade, e nestes 20 anos,
cresceu e se tornou um dos grupos evangelísticos mais atuantes da cidade. Atualmente, o grupo de motoristas se reúne no
Parque dos Aliados para orar e buscar
estratégias de evangelismo.
-Os taxistas cristãos evangélicos tem sua
jornada de trabalho a noite, uma equipe
trabalha até a uma da manhã e a outra até
às seis da manhã de segunda a sexta –
revelou John Rotela ao site Acontecer
Cristiano.
Entre os assuntos abordados pelos taxistas
ou seus passageiros, desde um comentário

sobre o tempo, problemas profissionais e
até doenças terminais, tudo se torna oportunidade para mencionar a Palavra de
Deus e com a permissão dos passageiros,
se tornar uma evangelização.
Os taxistas revelaram que a concordância
dos passageiros é fundamental para que
não haja rejeição e que com isso, muitos
dos que ouvem a mensagem durante a
corrida acabam abrindo o coração e aceitando a Jesus.
Com o crescimento do Ministério, os taxistas de Montevidéu conseguiram um espaço
numa emissora de rádio, que começou
com quinze minutos e hoje soma cinco
horas. Num dos programas, um jovem ligou
e contou que estava se preparando para se
suicidar: “Nós oramos, pedimos para ele
entregar sua vida a Cristo, o jovem que
agora já um homem é um servo de Deus
em uma congregação junto com um pastor”, contou Rotela.
Embora sofram o risco de uma rejeição e
até de agressões, o Ministério de Taxistas
Cristãos de Montevidéu permanece firme
no propósito de evangelizar através das
corridas.

. Fé gelada - Uma mulher russa evangélica pentecostal manteve o corpo do marido
falecido congelado por três anos em seu
apartamento, acreditando em sua ressurreição.
As autoridades russas da região de Yaroslavi informaram que o caso só foi descoberto após dois dos filhos do casal decidirem
que era melhor se desfazer do corpo.
O corpo do falecido foi encontrado em julho
deste ano, no lixo, embalado num saco
plástico. O descarte do corpo foi realizado
após a família mudar de apartamento,
segundo informações do site do jornal Mail
Online.
As informações dão conta ainda que a
mulher sofre de problemas psiquiátricos, e
ficou muito abalada com a morte do esposo
em 2009, por causas naturais.
As investigações descobriram que a evangélica pedia aos cinco filhos que conversassem e alimentassem o corpo, pois ela
cria que seu esposo estava
destinado à ressurreição.

EBD- Adultos

Aniversariantes
do Mês
01 Núbia Silva
01 Sônia Pinheiro
02 João Machado
04 Amanda Silva
04 Margareth Fernandes
05 Bruna Costa
07 Jorge Souza
10 Ramon Martins
11 Bruno Benedito
12 Leandro Barbosa
11 Logan Miranda
14 Emanuelle Pinto
14 Caroline Melo
15 Marcelo Martins
15 Mª Bernadete Araújo
19 Mª Conceição Chagas
24 Sandra Barbosa
27 Ana Lúcia Rezende
28 Mauricio Júnior
28 Alessandra Santos

Exercícios
bíblicos

30 Rosemary Mendes
30 Jorge Penedo
31 Josiane Silva
31 Neli Lameirinha
31 C. Henrique Santos
BODAS

04 Doraci
& Paulo
05 Bernadete
& Hernandes
07 Rosana
& Risonaldo
13 Fabiana
& Luis Carlos
14 Lucília
& Marcos
19 Flordeliz
& Edson
28 Williana
& Flávio

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos às 09:30h para estudar e debater
ensinos bíblicos. Atualmente: Cartas de João
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.
Inscreva-se com Pastor Mauricio.
Após o batismo, continue o estudo na
turma de Doutrinas Básicas que utiliza os
volumes 1, 2 e 4 do mesmo conjunto
doutrinário.

Frase
do mês

Não somos
donos da
verdade,
apenas salvos
por ela.

EBD
Jovens & Adolescentes

Irineu

As Escolas Bíblicas Especiais para Jovens
reúnem-se aos domingos a partir das 9:00 h e
para adolescentes às 10:30 h numa linguagem
jovem e incentivando o debate.
Nas suas respectivas salas.

1 – Quais as únicas mulheres que a Bíblia menciona as suas idades?
2 – Em quais livros da Bíblia não consta a palavra Deus?

Respostas
no rodapé
da página

Para relexão

UMA FÉ VIRA-LATA!
C. H. Spurgeon
Eu não conheço nenhuma maneira mais certa de
fazer um povo perecer do que ser conduzido por
alguém que não fale em linha reta e honestamente
denuncie o mal, o erro, o pecado. Se o ministro
não está firme em sua posição você se surpreende que sua congregação fique indecisa? Se a
força do pregador é usada para torcer a verdade
para agradar a todos, você pode esperar que
seu povo seja honesto? Se o pregador fixar
seus olhos em suas inconsistências e não na
verdade, em breve não estará endurecido como
o mundo que tenta agradar? Aqueles que têm
medo de repreender o pecado, ou dar subsídio
para as consciências, terão muito que responder no
Juízo eterno. Que Deus te salve de ser levado para
o buraco por um guia cego. Ainda assim não é uma
mistura de Cristo e Belial, da verdade com o mundanismo... o “cristianismo” atual da Inglaterra?
O povo tem procurado líderes que não sejam muito
precisos na proclamação da verdade, e eles se

conformam confortavelmente a uma fé viralata, meia verdade, meio erro. A fé vira-lata acha
poder abraçar meia ortodoxia, meio engano. A fé
vira-lata é uma fé morta. Deus tenha misericórdia
dos homens, trazendo-os de fato para fora do mundo, porque é impossível ter um composto de mundo
e de graça. “Saia do meio deles”, diz Ele,
“apartai-vos; não toques nada imundo” –
2 Coríntios 6.17 – “Até quando coxeareis entre
dois pensamentos? Se o SENHOR é Deus, segui
-o, e se Baal, segui-o.” - 1 Reis 18.2
Não pode haver aliança entre os dois. Deus
e Baal nunca podem ser amigos: “Não podeis
servir a Deus e a Mamom”. “Ninguém pode servir a dois senhores”.
Todas as tentativas de compromisso ou de abrangência em questões de verdade e pureza misturando-as com os valores humanos... são fundadas
sobre a mentira, a falsidade e tudo que pode vir
delas. Que Deus nos salve de algo tão odioso.
Escrito há mais de 120 anos!

Livros recomendados do mês
Sábia e Conselheira, uma reflexão bíblica sobre o papel da mulher - Martha Peace - Editora Fiel - Um rico material sobre
aconselhamento bíblico para mulheres. Baseado em Tito 2 que revela a importância de uma mulher madura instruir uma jovem.
A vida de David Brainerd - Jonathan Edwards - Editora Fiel - O diário de David Brainerd comentado por Jonathan Edwards.
Respostas

1–Sara Gn 23.1 e Ana Lc 2.36-37
2– Ester e Cantares

Continuação da página 1
muitas vezes, nem conseguem explicar o por quê, quanto mais
solucioná-los. Acham-se "sabedores" e "poderosos", por sua
altivez, não temendo a Deus e negligenciando a Sua bondade e
longanimidade.
Deus NÃO NECESSITA DE HOMEM ALGUM! Ele não implora,
nem pede para o homem arrepender-se e converter-se, mas
ORDENA. Na verdade, Deus dá oportunidade ao ser humano
para ser salvo.
Mateus 4:17 Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Marcos 1:14 E, depois que João foi entregue à prisão, veio
Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus,
15 E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está
próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho.
Mateus 3:1 E, naqueles dias, apareceu João o Batista pregando
no deserto da Judéia, 2 E dizendo: Arrependei-vos, porque é
chegado o reino dos céus.
Atos 2:36 Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel que a
esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e
Cristo. 37 E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração,
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos,
homens irmãos? 38 E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada
um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão
dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; 39 Porque a
promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os
que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
Atos 3:19 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que
sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos
do refrigério pela presença do Senhor,
Atos 17:30 Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo o lugar,
que se arrependam;

