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
Segundas - 19:45 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
SÁB 06 19H EVANGELISMO COM MINISTÉRIOS
DOM 07 08H CONSAGRAÇÃO 17H REUNIÃO DO MMC
SÁB 13 19H EVANGELISMO COM MINISTÉRIOS
DOM 14 APRESENTAÇÃO DO CORAL ANIVERSÁRIO TEMPLO
SÁB 20 17H CULTO DE MULHERES MMC TEMPO DE BUSCAR
DOM 21 REUNIÕES
15H LIDERANÇA 17H EVANGELISMO E GERAÇÃO VIDA
SÁB 27 17H FORMATURA DO MMI - CASADOS PARA SEMPRE
DOM 28 17H REUNIÃO DO DESPERTA DÉBORA
CANTINA MISSIONÁRIA
Ajude a Cantina doando alimentos.

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

Artigo do mês

Desenvolvendo uma Vida Moral Pura

Resumo de livro por Larry Coy. - Leiamos o texto-base para
nosso estudo: 1Ts 4:3-7 (ou, ao menos, versos 3-5,7a).
“3 Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação;
que vos abstenhais da prostituição; 4 Que cada um de vós
saiba possuir o seu vaso em santificação e honra; 5 Não na
paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. 6 Ninguém pise em cima ou defraude a seu irmão
em negócio algum, porque o SENHOR é vingador de todas
estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificamos. 7 Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas
para a santificação.” (1Ts 4:3-8 LTT, KJB)
- Que é Defraudar? É tomar ilicitamente um direito ou propriedade sobre a qual eu não tenho nenhum direito. É fraudar, isto é, roubar, principalmente através de enganar. No contexto,
é acender impulsos sexuais que não podem ser satisfeitos de
forma justa (agradável a Deus!).
- Violar as ordens de Deus tem consequências muito mais devastadoras do que quaisquer "prazeres temporários". (Eva e Adão;
Esaú; Sansão; Daví e Betsebá; Amnon e Tamar; Salomão e
esposas gentias; etc.). E não adianta eu "racionalizar" e justificar
meu pecado. Pv 14:12; 16:2.
- Quanto mais os namorados ou noivos se envolvam em defraudar-se antes do casamento, mais: culpa, baixa estima, decepção,
ressentimento, não comunicação, ciúme, desconfiança! Isto
crescerá, destruirá a eles e ao casamento...
a) No namoro-noivado: Lascívia, envolvimento físico, desprezo
do relacionamento espiritual, progressiva defraudação mútua;
Distorção, justificação de sistema moral falho; Inseguranças,
medos e culpas internos, isolamento dos amigos; Ele iguala e só
expressa amor quando fisica-emocionalmente envolvido; Não
podem descobrir o verdadeiro eu um do outro; Desconfianças,
brigas.
b) No casamento: Tentam um mudar o outro, ele só expressa
amor quando quer sexo, ela duvida do verdadeiro amor dele,
desenvolve frigidez e espírito sensível; Culpas e raivas e exigências, senso de fracasso; fuga para materialismo, filhos, amigões;
Desgosto por terem casado um com o outro, acidez, amargura,
criticismo, espírito condenatório, insensível às necessidades dos
outros; Sementes de infidelidade.
- O alicerce para Intimidade e Segurança no casamento é
construído no namoro e noivado:

O propósito do namoro deve ser desenvolver perfeita identificação de espíritos; O propósito do noivado, adicionar perfeita identificação de mentes; E, só no casamento, é adicionar perfeita
identificação de corpos.
O amor pode esperar para dar; mas a luxúria nunca pode esperar
para obter 1 Cor 13:4-8a.
- Etapas corretoras:
Sonde-se (sinceramente!) e peça para Deus lhe sondar Sl
139:23.
1. Confesse seus pecados a Deus (1 Jo 1:9) e peça Seu perdão
por ter pecado contra Ele Sl 51:4 .
2. Se seu pecado foi secreto, só no pensamento, e não provocado/suplantado, então só vá a Deus, nunca a ninguém mais!
3. Senão, e se toda a sabedoria o indicarem: peça perdão a
quem você ofendeu (e, se for possível, faça restituição) Mt 5:23ss; Pv 28:13. (Mas vá com toda a sabedoria!).
- Vejamos o padrão ordenado pelo nosso Senhor(!!!) e nos avaliemos pessoalmente:
Rapazes: 1Tm 5:2 (tratar as moças como às suas irmãs!); Tt
2:6 (moderado = perfeitamente auto-controlado); concentro-me
em apreciá-la como uma pessoa ou como a um objeto de prazer?
Prendo-me nos seus olhos ou no seu corpo?
Moça: Tt 2:4a (prudente!); 1 Tm 2:9 (não chamando atenção
para corpo); Ef 5:12(palavras não provocativas); ...
- Compromisso pessoal para meu namoro não redundar em
tragédia: Senhor, comprometo-me:
1. Somente namorarei com um [verdadeiro!] crente 2Co 6:14;
2. Desde que Teus objetivos para minha vida sejam compatíveis
com os para a sua vida Cl 1:28,29;
3. Que meu comportamento para com ele seguirá perfeitamente
Teus padrões 1 Ts 4:3-8;
4. Que nossas atividades centrar-se-ão naquilo que Te honre e
glorifique Cl 3:17; 1Co 10:31;
5. Que compreenderei que meu namoro é Tua propriedade, faças
dele o que quiseres Lc 9:23,24;
6. Que concentrar-me-ei em desenvolver qualidades de boa
(bom) esposa (o) e mãe (pai) Sl 37:4;
7. Que aceitarei permanecer solteira (o) se e enquanto Tu,
Senhor, o desejes Lc 22:42;
8. Que não casarei até o completo consentimento de ambos os
nossos pais, que bem nos conhecem Ef 6:1-3;
9. Que esperarei Teu tempo certo para casar
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Palavra Pastoral

Então, Querem se Casar?
Chegou o tempo de pensar em se casar? É bom! Sim, é muito
bom! A instituição do matrimônio foi estabelecida por Deus,
ainda antes do homem pecar (Gn 2.18-25). Depois do aparecimento do pecado e a eventual maldição e o justo castigo do
mesmo, o matrimônio continuou sendo venerado diante de Deus
(Hb 13.4). Deus, com muito prazer, ainda junta um homem e
uma mulher em casamento. O homem que acha uma esposa
virtuosa alcança a benevolência do SENHOR Jeová (Pr. 18.22).
Abençoada e forte a união estabelecida pelo casamento quando
Deus está no meio dela (Ec 4.12). Podemos declarar aos que
contemplam se casarem dentro das limitações bíblicas que
eles contemplam uma coisa muito boa!
Como um pastor que vai dar conselhos aos aspirantes dessa
benção do casamento, creio que, além de verificar que o homem
e a mulher que estão contemplando se casar sejam verdadeiramente regenerados, existem três áreas de conselho muito importantes. Essas áreas são: o lugar da Bíblia no
relacionamento, os papeis de cada um no relacionamento e o
ajuntamento especial dos casados.
O Lugar da Bíblia no Relacionamento
O casamento, por trazer um homem e uma mulher
a ocuparem um espaço único, tem desafios inatos. Geralmente
são duas personalidades opostas, mas complementares, que se
juntam no casamento. Tradições, culturas, manias, idiossincrasias, cosmovisão e esperanças diferentes são alguns dos fatores
que fazem a união ter fortes desafios. Finanças, parentes e
religião são outros fatores que colocam pressão sobre o lar que
é constituído pelo casamento. Mas, no contexto das belezas e
vantagens do casamento sobre uma vida solitária, o sábio Salomão relata o fato de que o “cordão de três dobras não se quebra
tão depressa” (Ec 4.12). Graças a Deus, há uma maneira de
evitar o rompimento dessa união venerada por Deus! Além do
homem e da mulher que estão se casando, a sabedoria de
Salomão instrui que a união formada nesse casamento deve
incluir Deus integralmente.
Deus é incluído no casamento quando os casados oram e lêem
a Palavra de Deus juntos. Não estou me referindo ao tempo que
cada um se dedica à leitura particular. Essa leitura particular
deve continuar depois do casamento para que cada um tenha
um relacionamento saudável para com Deus. Mas, agora que
estão juntos pelo matrimônio, para ter a sabedoria de se lidar
com os desafios que naturalmente existem, é aconselhável que,
além de adorar o Senhor publicamente juntos, devem ter também, diariamente, a leitura bíblica juntos. Essa prática previne
muitos erros que podem surgir no dia-a-dia desta união gloriosa.
A leitura, e melhor ainda, o estudo juntos da Palavra de Deus,
ilumina o caminho de maneira que tanto o casal é abençoado
quanto Deus é glorificado (Sl 119.11, 105). Salmos 144:15,
“... bem-aventurado é o povo cujo Deus é o SENHOR.” Pela
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leitura da Bíblia, diariamente, o casamento é abençoado com a
força de uma corda de três dobras, pois Deus está contado
como fazendo parte integral de tal casal.
Se o leitor estiver namorando ou já noivou, se ainda não é casado, a inclusão desse hábito de orar e ler a Bíblia juntos quando
se vêem um e o outro, não somente abençoa o namoro e o
noivado como também estabelece um hábito saudável para o
eventual casamento.
O Papel de Cada um no Relacionamento
Deus, que foi Quem instituiu o casamento, também estabeleceu o papel de cada participante no lar. Se cada um no relacionamento atenta solenemente a essas responsabilidades, certamente evitará muitos abismos destruidores. Aquele relacionamento que é sério em cumprir seus deveres primeiramente para
com Deus, terá um crescimento na maturidade e criará um
ambiente onde o amor deleita-se em habitar ali.
O papel de cada um é destacado pela Bíblia toda, mas, agora,
mencionarei somente duas referências: Gn 2.18-25 e Ef 5.2229.
Na primeira referência aprendemos que o homem foi criado
primeiro e a mulher foi criada para ajudá-lo. Por isso, ele tem a
liderança no relacionamento e é seu o dever proteger e sustentar o lar. Ela foi feita uma ajudadora idônea, ou seja, ela perfeitamente preenche as necessidades do seu marido no relacionamento e andamento do lar. Ela foi feita de uma costela dele
significando as posições de cada um no relacionamento. Uma
referência complementar é 1 Tm 1.11-13.
A referência em Efésios nos dá modelos do papel para cada um
seguir. Em primeiro lugar, para ser um relacionamento abençoado, o homem deve amar a sua esposa como também Cristo
amou a igreja. Esse amor é o mais alto e auto-sacrificante tipo
de amor que existe. É o mesmo amor que Cristo manifestou à
Sua igreja, pois “a Si mesmo se entregou por ela” (Ef 5.25). O
homem que ama a sua esposa dessa maneira certamente trará
ricas e gloriosas bênçãos para o relacionamento. À medida que
ele se afasta desse modelo divino é a mesma medida que estarão ausentes as bênçãos divinas no casamento.
Em segundo lugar, para ter um relacionamento abençoado, a
mulher deve sujeitar-se ao seu marido como também a igreja
está sujeita a Cristo. Essa sujeição ao marido não é a negação de que a mulher tenha uma personalidade e opinião própria
ou admissão de qualquer espécie de inferioridade, mas é a
afirmação de que ela, confiadamente, segue as orientações do
seu marido, e que a sua posição no lar é diferente da posição do
marido. Ela é a protegida, a sustentada e a amada. Ele é o
cabeça dela, e ela é a ajudadora idônea dele. A esposa que se
rebela nessa posição abençoada no lar impede que o lar tenha
as bênçãos reservadas para aquele relacionamento que espelha
a imagem de Cristo.
Continua na próxima página ...

sobre a vontade de Deus nessa área de importantíssima consideração.
Convém que os que estão namorando ou noivando não somente
esperem virtuosamente pelo dia do casamento, mas que saibam
antes da existência dessa união especial que formarão. Convém
que se preparem para agir conforme o seu alto valor. Quando
Adão recebeu a sua esposa da mão de Deus, ele declarou com
toda sabedoria: “Portanto deixará o homem o seu pai e a sua
mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne.” (Gn 2.24). Por causa dessa união especial através do matrimônio o homem se junta à sua mulher e tanto ele como ela se
prontificam imediatamente a deixar os seus pais e apegar-se ao
seu cônjuge.
O deixar mencionado e necessário depois de consumar essa
união especial e venerada, inclui atitudes tanto do marido quanto
da esposa para com os seus devidos pais. O casal tem
que deixar (‘abandonar’, ‘desistir’) os laços com o pai, e, é claro,
com a mãe juntamente, e apegar-se (‘colar-se’, ‘ajuntar-se’) ao
cônjuge. Esse deixar do pai e da sua mãe deve ser feito nas
varias áreas da vida: emocional, financeira, geográfica, e íntima.
À medida em que o casal novo se distancia dos relacionamentos anteriores, que eram naquela época importantíssimos e
necessários, eles formam uma entidade própria, mais abençoada para a vida do casal recém-casado.
Conclusão: Existem mil conselhos para um pastor dar aos que
contemplam o casamento que não posso enumerar agora. Todavia, se essas três áreas forem estudadas e aplicadas no seu
devido tempo, as áreas não mencionadas acharão soluções.

Pastor Calvin Gardner

De olho na mídia
. PESQUISA - Uma pesqui- “Há um anseio de assumir para si essa cidade de Higuey, província de La Altagra-

sa feita pelo instituto Data
Popular antes do início das
manifestações mostra que
os jovens brasileiros acreditam que o esforço pessoal influencia mais
na busca por uma conquista do que a fé.
Essas são conclusões da pesquisa “O novo
poder jovem”, que entrevistou 1.502 jovens. O público pesquisado – jovens entre
18 a 30 anos – representa 42 milhões de
eleitores, ou 33% do total.
Entre os participantes da pesquisa, 53%
afirmaram confiar que suas conquistas
serão fruto de seu esforço pessoal, enquanto que 31% disseram acreditar que
Deus pode ajudá-los, seguidos de 11% que
confia na ajuda da família e apenas 2%
que diz ter esperança que ações do governo facilitem as coisas para subir na vida.
O relatório da pesquisa aponta que 65%
dos jovens disseram que é possível melhorar a política brasileira através do voto.
Segundo Renato Meirelles, presidente do
instituto Data Popular, os jovens tem percebido que muita coisa na vida e na sociedade depende de esforço e responsabilidade:

insatisfação, de ser protagonista da própria
história, mas fazendo isso por meio das
urnas”.
Sobre as diferentes esferas de governo,
75% dos entrevistados disseram não confiar nos parlamentares, e 59% revelaram
desconfiança com a Justiça, informou o
G1.
“O que estamos vendo nas ruas tem a ver
com essa grande crise de representatividade pela qual os jovens brasileiros estão
passando. Pelo que vimos na pesquisa, ele
têm a sensação de que não estão – ou no
caso, não estavam – sendo ouvidos”,
avalia Meirelles.

. DISCRIMINAÇÃO - Uma mulher revelou
recentemente, durante um encontro realizado em Santo Domingo, na República
Dominicana, para se discutir os direitos de
pessoas portadoras do vírus HIV, ter sofrido discriminação, pois um pastor se recusou a realizar seu casamento pelo fato de
ela ser soropositivo.
De acordo com a mulher, que não teve seu
nome revelado, o incidente aconteceu na

cia, no extremo leste da República Dominicana, onde ela nasceu e reside.
- Eu tinha uma relação formal com um
homem que não era soropositivo, sou
dessa igreja há muito tempo e quando pedi
ao pastor que nos casasse em sua igreja
ele me disse que não, pois pessoas com
HIV devem se casar com outra pessoa com
essa mesma condição – afirmou Miledys
Aquino (nome fictício), segundo a Agência
EFE.
Esse testemunho faz parte de uma série de
relatos de discriminações denunciados ao
longo do “Diálogo Nacional Sobre HIV e
Direitos”, evento promovido no país pelo
Conselho Nacional de HIV e AIDS
(Conavihsida) e pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
Dados oficiais da República Dominicana
revelam que existem no país entre 60.000
a 75.000 pessoas portadoras vírus HIV.

EBD- Adultos

Aniversariantes
do Mês
01 Gustavo Martins
02 Leonor Cardeal
02 Mariana Rezende
03 Mª da Glória Santos
03 Mª Cristina Santos
05 Raquel Rodrigues
05 Guilherme Almeida
06 Elizangela Pinto
06 Daniel Xavier
08 Carlos Neves
08 Rosangela Costa
08 Miriam Silva
10 Mª Gloria Conceição
12 Maria Leobino
12 Julio Franco
14 Pablo Carvalho
16 Marvel Miranda
16 Kéllen Coutinho
17 Marcelo Agostinho
18 Rosangela Batistone
18 Késia Cipriano

Exercícios
bíblicos

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne aos
domingos às 09:30h para estudar e debater os
ensinos bíblicos. Estudo atual: Apocalipse

19 Sandra Miron
20 Davi de Souza
20 Renata de Oliveira
20 Juliana Fortunato
23 Raíssa Pereira
24 Francisco Paz
24 Isamara de Araújo
26 Adriana Portella
27 Grilane Georgine
29 Cláudia Pegoral

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.

BODAS
05 Claudenice & Gerson
07 Vânia & Samuel
22 Keifen & Leidimar
24 Alcimeire & Damião
25 Luciene & Maurício
27 Mª da Penha & Jarbas
28 Patrícia & Raphael
29 Lucélia & Jorge
31 Andréia & Luiz Henrique

Após o batismo, continue o estudo na turma
de Doutrinas Básicas que utiliza os volumes 1,
2 e 4 do mesmo conjunto doutrinário.

EBD

Frase
do mês
"Pecado
e inferno
estão casados,
a não ser
que o
arrependimento
anuncie
o divórcio "

Jovens & Adolescentes
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 – Quem foi o profeta que andou nu e descalço?
2 – Qual foi o profeta que casou com a prostituta?

C. H.
Spurgeon
Respostas
no rodapé
da página

Para reflexão

OS SINAIS DE AVISO DO JUÍZO DE DEUS

Quando pensamos que DEUS enviou o Seu Filho para realizar o
propósito de estabelecer o reino de DEUS, entre os homens,
nesta terra, trazendo paz, justiça, e a verdade DEUS em todas
as coisas, conforme as promessas de DEUS ao povo, e foi
rejeitado e morto por crucifixão, podemos ter certeza que o juízo
determinado por DEUS está prestes a se realizar.
Para aqueles que ainda conservam o temor á DEUS, existem os
sinais indicativos do derramamento deste juízo, para que não
fossem pegos de surpresa, conforme vemos:
1- Falsos Salvadores – “Disse então ele: Vede não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o
tempo está próximo. Não vades portanto, após eles. (Lucas
21:8)
2- Conflitos Bélicos – “E quando ouvirdes de guerras e sedições,
não vos assusteis. porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. (Lucas 21:9)
3- Poder pelas Nações – “Então lhes disse: Levantar-se-á nação
contra nação, e reino contra reino. (Lucas 21:10)
4- Cataclismos –“ E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências; haverá também coisas espantosas,
e grandes sinais do céu. (Lucas 21:11)
5- Apostasia da Palavra de Deus – “Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios.” (I Timóteo 4:1)
6- Hipocrisia – “Pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizada a sua própria consciência.” (I Timóteo 4:2)

7- Descaracterização da Bondade – “Porque haverá homens
amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos,
blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes,
cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados,
orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de
Deus.” (II Tim 3:1-4)
8- Nova Ordem Mundial – Invertendo os valores da sociedade,
incute seus sistemas e valores por meio da formação educacional das crianças e dos adolescentes, incentivando a unificação
das nações do mundo, para serem controladas por uma única
pessoa.
9- Falta de Amor – “E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de
muitos esfriará.” (Mateus 24:12)
Estes sinais, ou o que já está visível em todas as nações, são
fatos incontestáveis, retratados em noticiários de todas as partes
do mundo.
A maldade e o dolo já atingem todas as famílias, sendo que as
crianças são as maiores vítimas. A estrutura de um lar está
desfigurada pela falta de autoridade, responsabilidades e papéis
definidos para o homem e a mulher (marido e esposa).
A bandidagem, criminalidade, e desonestidade está imperando
acima da lei e da justiça.
Você vê, ouve, participa, é uma vítima destes acontecimentos,
não tendo como negar que em breve DEUS porá um fim em
toda esta desordem. Quando estas coisas piorarem, muitos vão
desejar que este juízo aconteça o mais breve possível.
Pr. José Sérgio Ackel

Livros recomendados do mês
A heroica ousadia de Lutero - Steve Lawson - Editora Fiel - Um perfil do reformador alemão que foi levantado por Deus para
protestar contra os abusos da Igreja Católica Romana.
Mulheres Sábias - Lydia Brownback - Editora Fiel - Aborda o tema sabedoria, segundo a definição bíblica encontrada no livro de
Provérbios. Através de ricas e claras explicações dos textos analisados.
Respostas

1– Isaías Is(20:2-3)
2– Oséias Os(1:2)

Continuação da página 1
Talvez a namorada pergunte: “Como posso saber se o meu
namorado tomará a liderança cuidadosa que é necessária no casamento?” A resposta é evidente: Se ele está tomando a
liderança no namoro, sustentando-o com oração e cuidado,
procurando ser o cabeça auto-sacrificante, agora, ele também será no casamento. De outra forma, se não está
exercendo a posição devida solenemente agora, ou ele aprende
logo a ser responsável nessa área, ou continua sendo displicente
com tal responsabilidade e, consequentemente, tendo a perda de
muitas bênçãos. Se não houver desejo de adequar-se à devida
posição, é melhor que o casamento não seja mais efetuado.
Talvez o namorado pergunte: “Como posso saber se aminha namorada será sujeita a mim como a igreja está sujeita a
Cristo depois de estarmos casados?” Essa resposta também é
evidente: Se ela já está procurando ser uma ajudadora idônea
e está sujeita a tudo, ela aperfeiçoará essa virtude depois do
casamento. Por outro lado, se ela recusa conformar-se ao exemplo divino agora, ou ela começa a aprender, ou continua sendo
um vaso que não trará as bênçãos de Deus ao relacionamento e
ao futuro lar. Nesse último caso, será prudente parar qualquer
preparação para se casar.
O Ajuntamento Especial dos Casados
Quando Deus trouxe a esposa de Adão a ele, Adão exultou na
sabedoria e amor de Deus. Com a união desse homem com
essa mulher, os dois formaram uma entidade nova, ou seja, uma só carne. Com o casamento, cessou a existência de dois
indivíduos e se formou uma nova entidade: o casal casado, ou
seja,uma só carne. Pensando bem, caso a maldição do divórcio apareça, dentre os muitos transtornos que ele traz, existe um
fato que é real eles nunca mais se tornarão o que eram antes
de se casar, ou seja, duas pessoas. Uma entidade dividida não é
um, mas metade de um. Portanto, não se case se houver dúvidas

