
  

 Domingo 09h EBD Jovens 
  09h30 EBD Adultos (Templo) 
  10h30 Culto  
  12h Almoço na Cantina Missionária 
  16h Evangelismo nas ruas 
  19h Culto   

Segunda 19h30 Ensaio do Coral Expressão de Louvor  
  

Quarta  19h30 Culto  
  

Sexta 19h30 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  

Mensagem de 
Charles Haddon Spurgeon 

(1834-1892) 
 

 Um mal está no declarado campo do Senhor, tão 
grosseiro em seu descaramento, que até o mais míope dificilmen-
te deixaria de notá-lo durante os últimos anos. Ele se tem desen-
volvido em um ritmo anormal, mesmo para o mal. Ele tem agido 
como fermento até que toda a massa levede. O demônio rara-
mente fez algo tão engenhoso quanto sugerir à Igreja que parte 
de sua missão é prover entretenimento para as pessoas, com 
vistas a ganhá-las. 
 Da pregação em alta voz, como faziam os Puritanos, 
a Igreja gradualmente baixou o tom de seu testemunho, e então 
tolerou e desculpou as frivolidades da época. Em seguida ela as 
tolerou dentro de suas fronteiras. Agora as adotou sob o argu-
mento de atingir as massas. 
 Meu primeiro argumento é que prover entretenimento 
para as pessoas não está dito em parte nenhuma das Escrituras 
como sendo uma função da Igreja. Se este é um trabalho Cristão, 
porque Cristo não falou dele? “Ide por todo o mundo, pregai o 
evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15). Isto está suficiente-
mente claro. Assim teria sido se Ele tivesse adicionado “e propor-
cionem divertimento para aqueles que não tem prazer no evange-
lho.” Nenhuma destas palavras, contudo, são encontradas. Não 
parecem ter-lhe ocorrido. 
 Então novamente, “E ele mesmo deu uns para após-
tolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros 
para pastores e doutores… para a obra do ministério” (Efésios 
4:11-12). Onde entram os animadores? O Espírito Santo silencia 
no que diz respeito a eles. Foram os profetas perseguidos porque 
divertiram o povo ou porque o rejeitaram? Em concerto musical 
não há lista de mártires. 
 Além disto, prover divertimento está em direto anta-
gonismo com o ensino e a vida de Cristo e de todos os seus 
apóstolos. Qual foi a atitude da Igreja quanto ao mundo? “Vós 
sois o sal” (Mateus 5:13), não o doce açucarado – algo que o 
mundo irá cuspir e não engolir. Curta e severa foi a expressão: 
“deixa os mortos sepultar os seus mortos.” (Mateus 8:22) Ele foi 
de uma tremenda seriedade. 
 

 Se Cristo introduzisse mais brilho e elementos agra-
dáveis em Sua missão, ele teria sido mais popular quando O 
abandonaram por causa da natureza inquiridora de Seus ensi-
nos. Eu não O ouvi dizer: “Corra atrás destas pessoas, Pedro, e 
diga-lhes que nós teremos um estilo diferente de culto amanhã, 
um pouco mais curto e atraente, com pouca pregação. Nós 
teremos uma noite agradável para as pessoas. Diga-lhes que 
certamente se agradarão. Seja rápido Pedro, nós devemos ga-
nhar estas pessoas de qualquer forma.” Jesus se compadeceu 
dos pecadores, suspirou e chorou por eles, mas nunca procurou 
entretê-los. 
 Em vão serão examinadas as Epístolas para se 
encontrar qualquer traço deste evangelho de entretenimento! A 
mensagem delas é: “Saia, afaste-se, mantenha-se afastado!” É 
patente a ausência de qualquer coisa que se aproxime de uma 
brincadeira. Eles tinham ilimitada confiança no evangelho e não 
empregavam outra arma. 
 Após Pedro e João terem sido presos por pregar o 
evangelho, a Igreja teve uma reunião de oração, mas eles não 
oraram: “Senhor conceda aos teus servos que através de um uso 
inteligente e perspicaz de inocente recreação possamos mostrar 
a estas pessoas quão felizes nós somos.” Se não cessaram de 
pregar a Cristo, não tiveram tempo para arranjar entretenimentos. 
Dispersos pela perseguição, foram por todos lugares pregando o 
evangelho. Eles colocaram o mundo de cabeça para baixo (Atos 
17:6). Esta é a única diferença! Senhor, limpe a Igreja de toda 
podridão e refugo que o diabo lhe tem imposto, e traga-nos de 
volta aos métodos apostólicos. 
 Finalmente, a missão de entretenimento falha em 
realizar os fins desejados. Ela produz destruição entre os novos 
convertidos. Permita que os negligentes e escarnecedores, que 
agradecem a Deus pela Igreja os terem encontrado no meio do 
caminho, falem e testifiquem. Permita que os oprimidos que 
encontraram paz através de um concerto musical não silenciem! 
Permita que o bêbado para quem o entretenimento dramático foi 
um elo no processo de conversão, se levante! Ninguém irá res-
ponder. A missão de entretenimento não produz convertidos. A 
necessidade imediata para o ministério dos dias de hoje é crer na 
sabedoria combinada à verdadeira espiritualidade, uma brotando 
da outra como os frutos da raiz. A necessidade é de doutrina 
bíblica, de tal forma entendida e sentida, que coloque os homens 
em fogo. 

 

   02 Quarta CEIA e Oferta de Alimentos   
  06 Domingo 08h JEJUM E CONSAGRAÇÃO 

   09h DVD Criacionismo 6ª palestra 

   CEIA e Oferta de Alimentos nos 2 cultos 

   Apresentação do CORAL nos 2 cultos 

   17h Reunião MMC 
 

   20 Domingo 15h Reunião de LIDERANÇA 
   17h Reunião do EVANGELISMO 
 

   26 Sábado 14h Encontro de Jovens INV Olaria 
 

   27 Domingo 15h Reunião do 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. 
Assistência jurídica gratuita para pessoas desprovidas de recursos. Dra. Nilcéa Vilela atende por agendamento. 3890-3867 
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Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

A RAIZ DE TODOS OS MALES  
É com temor do Senhor que me dirijo aos pastores e líderes 
cristãos, para dizer da relevância do tempo em que estamos 
vivendo na história da igreja de Cristo. Os sinais indicam cada 
vez mais o tempo da Sua volta, mas muitos ainda andam 
descuidados e não amam a volta do Senhor, pois têm se 
apegado a este mundo.   
Este é um tempo profético anunciado por Jesus; tempo de 
multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor pelo verda-
deiro evangelho (Mt 24:12); tempo em que a igreja pensa 
estar preparada, mas estando adormecida, será surpreendida 
pela volta do noivo (Mt 25:1-13); tempo em que os convidados 
do Senhor estão mais interessados nas coisas terrenas, do 
que em participar das Bodas do Cordeiro (Lc 14:17-20).   
Vivemos o tempo de apostasia e mentes cauterizadas, anunci-
ado pelo apóstolo Paulo, (2Ts 2:1-3; 1Tm 4:1-2); tempo em 
que as pessoas não querem ser instruídas na sã doutrina e 
seguem mestres que alimentem suas próprias cobiças (2Tm 
4:3-4). É um terrível tempo de engano na igreja pois, pensan-
do estar bem, “nem sabe” o quão perdida está (Ap 3:17).   
Não é de se admirar que a igreja tenha caído na mentira, pois 
essa é a especialidade de Satanás. Ele é o grande enganador 
que conseguiu seduzir até mesmo um terço dos anjos que não 
tinham pecado e habitavam nos céus, iludiu Eva, que não 
conhecia o mal, e habitava no paraíso. Satanás é astuto e usa 
a própria Palavra de Deus, de forma distorcida, para gerar o 
engano. Estaríamos nós vacinados e imunes ao engodo de 
Satanás? Nunca fomos confundidos pelo diabo?   
Ora, já fomos advertidos de que nos últimos dias, espíritos 
enganadores e o ensino de demônios trariam apostasia à 
igreja (1Tm 4:1-2). O engano gera insensibilidade e cegueira 
espiritual. Quando estamos no erro temos dificuldade em 
reconhecer, pois acreditamos estar certos. Você nunca pas-
sou por essa experiência? Não foi exatamente o que aconte-
ceu com os líderes da religião, zelosos da Palavra de Deus, 
que rejeitaram e mataram o Filho de Deus? As epístolas dos 
apóstolos não alertaram a igreja sobre as heresias que já 
contaminavam os primeiros cristãos? O que nos torna tão 
superiores àqueles que caíram em confusão? Quando acha-
mos que estamos imunes, já nos enganamos a nós mesmos e 
nos tornamos presa fácil para Satanás.  
Não se ofenda, nem dê descrédito a esta carta. Leia até o fim 
e depois julgue segundo a Bíblia, pois é nela que me baseio e 
não em minhas próprias convicções. Em nome da unidade e 
por falta de coragem, por muito tempo evitei confrontar aberta-
mente o grande engano da igreja. Sei como é difícil um líder 
receber um confronto e admitir estar errado, mas não posso 

mais pecar pela omissão. Não me levanto para julgar os pas-
tores e líderes, e sim para alertá-los e chamá-los ao arrependi-
mento, pois quem ama denuncia o pecado e quem o encobre 
se faz participante dele.  
Me refiro ao falso ensino chamado de “Teologia da Prosperi-
dade”. Se o engano vem através da própria cobiça do homem 
(2Tm 4:3), qual a maior cobiça da sociedade em que vivemos, 
senão o dinheiro? Qual a raiz de todos os males, que a muitos 
desvia da verdadeira fé, senão o amor ao dinheiro (1Tm 
6:10)? Qual o maior concorrente do Senhor Jesus, senão as 
riquezas (Mt 6:24)? O que mais sufoca o verdadeiro evange-
lho que a fascinação pelas riquezas (Mt 13:22)? O que acon-
tece com aqueles que querem ficar ricos, senão cair em tenta-
ções, ruína e perdição (1Tm 6:9)? Será que a Palavra de 
Deus não nos alertou suficientemente para que não caísse-
mos nesse engano? Mas o que mais vemos sendo pregado 
hoje nos púlpitos? A cruz ou da prosperidade?  
Acredito que a maior parte dos pregadores da “prosperidade” 
realmente acredita que tem uma revelação sobre o propósito 
de Deus em enriquecer seus filhos na terra; acredita que 
quanto mais falar nisso, mais o rebanho será abençoado; 
acredita que crente abençoado é crente rico, que a prosperi-
dade bíblica são bênçãos materiais.   
Esses pregadores ensinam que as promessas materiais dadas 
a Abraão e sua descendência pertencem à igreja do Senhor, 
mas se esquecem de que a principal promessa material a 
Abraão, foi a terra de Canaã e que a verdadeira provisão de 
Deus foi o cordeiro (Gn 22:8). Esqueceram que mesmo tendo 
a promessa, Abraão não se apegou à terra, e como peregrino 
habitou em tendas, pois almejou a cidade celestial (Hb 11:9-
10). Tais pregadores estão acreditando em uma grande menti-
ra criada por Satanás (1Tm 4:1), para desviar a igreja de seu 
propósito e lançar muitos ao inferno.  
Esse falso evangelho tem feito as pessoas amarem o mundo 
e as suas concupiscências. Sem perceber, seus seguidores 
têm se tornado inimigos de Deus (1Jo 2:15; Tg 4:4), pois 
buscam as coisas da terra e se esquecem das celestiais (Cl 
3:1-4). Seus projetos não são para a eternidade, mas para o 
tempo presente e deleite de suas próprias cobiças (Fl 3:18-
19). Seus parâmetros de sucesso não são diferentes dos 
padrões do mundo, buscam a mesma coisa: dinheiro, dinhei-
ro, e mais dinheiro. Suas pregações, pensamentos, orações e 
objetivos estão focados em coisas materiais. Quando foi que 
Jesus ensinou isso? Qual foi o valor que Ele deu às riquezas 
terrenas?  
Esse veneno está danificando o verdadeiro evangelho, a cruz 
perdeu seu valor, a promessa de Deus virou em carros caros, 



. SELEÇÃO DE FÉ? - A 
presença de cristãos nos 
elencos da Seleção Brasi-
leira que disputam as 
copas do mundo é um fato 

corriqueiro desde 1958. Este ano, cha-
ma a atenção a dupla titular da zaga, 
formada por David Luiz e Thiago Silva. 
No elenco, existem outros atletas que 
falam abertamente de sua fé, como 
Hernanes, Neymar, Fred, Bernard, por 
exemplo. 
Porém, a mídia internacional tem dado 
destaque para os titulares da defesa do 
time de Luiz Felipe Scolari. Na próxima 
temporada européia, Thiago Silva e 
David Luiz formarão a dupla titular da 
zaga do Paris Saint Germain. 
Aos 27 anos, David Luiz tem 38 jogos 
pela Seleção, além de uma carreira 
consolidada na Europa, onde atuou pelo 
Benfica, de Portugal, e Chelsea, da 
Inglaterra, onde sagrou-se campeão da 
Liga dos Campeões em 2012. 
Na época de Benfica, o zagueiro chama-

va a atenção da mídia esportiva pelos 
adesivos que costumava colar em seus 
carros, com mensagens como “Cristo é 
Vida” e “Deus é a fé”, segundo informa-
ções do Christian Post. 
Outro fato curioso sobre a fé de David 
Luiz foi transmitido pelas emissoras de 
TV que cobriam um jogo do Chelsea em 
2011, quando impôs as mãos sobre a 
cabeça de seu colega de time Fernando 
Torres antes do início da partida, e orou 
por ele. Durante o jogo, o atacante espa-
nhol marcou dois gols, derrubando uma 
sequência de jogos sem marcar. 
Thiago Silva, 29 anos, 46 jogos pela 
Seleção Brasileira, e visto por muitos 
como o melhor zagueiro do planeta, é 
outro que não economiza em suas de-
monstrações de fé. Em 2005, quando foi 
contratado por um time russo, adoeceu e 
esteve perto de perder a vida em conse-
quência de uma grave pneumonia. 
Segundo entrevistas concedidas pelo 
jogador, os médicos que o trataram 
disseram que ele estava “morto” para o 

futebol pois não poderia voltar a atuar 
profissionalmente. “Deus me salvou”, 
disse o zagueiro, resumindo sua recupe-
ração física. 
Recentemente, durante a preparação 
para a Copa do Mundo, o capitão da 
Seleção Brasileira participou de um culto 
na companhia dos amigos, incluindo a 
cantora Bruna Karla, e publicou uma foto 
no Instagram com a legenda “Tarde 
abençoada”. 
Seleções campeãs 
Nos dois últimos títulos da Seleção 
Brasileira em copas do mundo os elen-
cos também tinham atletas que faziam 
questão de identificarem-se como cris-
tãos. Em 1994, Jorginho e Paulo Sérgio 
eram os referenciais dos Atletas de 
Cristo. Em 2002, Lúcio e Kaká exibiam 
mensagens de fé em camisetas após o 
fim das partidas. 
 
 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

casas, posição social, riquezas, prosperidade e mais prosperi-
dade. A cruz não é mais o poder de atração do evangelho, 
agora o poder de atração são as bênçãos materiais. A porta 
que era estreita, primeiramente, foi alargada para receber o 
mundo, mas não sendo suficiente, agora, além de larga, é 
dourada para poder ser ainda mais atraente.   
Nunca tivemos tantas igrejas lotadas de gente faminta. Pesso-
as buscam a igreja porque estão com fome e esperam encon-
trar quem as alimentem, mas quando entram na igreja, encon-
tram quem as devore. Cada novo membro brilha como uma 
oportunidade de lucro para seus líderes. Quando as pessoas 
estão com fome, comem qualquer coisa. Os famintos são 
manipulados a dar para receber, se tornam escravos do enga-
no e não deixam de ser filhos do inferno, pois ao invés de se 
tornarem verdadeiros discípulos de Cristo, não passam de 
prosélitos da mentira (Mt 23:14-15).   
“Crentes” que não mudaram de caráter, nem os projetos car-
nais, seguem explorados e anestesiados pela religião. Acredi-
tam estar indo para o céu, mas continuam no caminho da 
morte; agora, de forma indolor. Que triste surpresa não terão 
no dia do juízo, os amantes de si mesmos e do dinheiro, mais 
do que de Deus (Mt 7:21-23)?  
O que almejam os grandes líderes da prosperidade? Estão 
cheios de cobiça por carros, mansões, aviões, ostentação e 
poder sobre o povo. Amam ser “honrados” por seus rebanhos e 
arrastam milhares de pastores e líderes debaixo de sua 
“cobertura”. O que buscam, prometem também para seus 
seguidores. Ao invés de pregarem o arrependimento dos peca-
dos e a vida em santidade, preparando a igreja para a volta do 
Senhor, alimentam a cobiça do povo que, com coceira nos 

ouvidos para ouvir somente coisas agradáveis (2Tm 4:3), 
segue cegamente uma mentira.  
Jesus nos advertiu quanto aos falsos profetas que, com apa-
rência de cordeiros, são lobos roubadores, devoradores das 
ovelhas, tosquiadores e gananciosos pela gordura do rebanho 
(Mt 7:15). O televisivo Jim Bakker foi um desses. Precursor da 
pregação da “prosperidade”, nas décadas de 70 e 80 tinha 
mais de dez milhões de seguidores e um império que chegou a 
ter orçamento anual de US$ 170 milhões. Ele alcançou o sonho 
dos pregadores da prosperidade de hoje. Seu versículo predile-
to era 3Jo 2 e ensinava que fé gerava fortuna, e que a prosperi-
dade era sinal do favor de Deus. Ele realmente acreditava que 
estava fazendo a coisa certa.  
Quando Bakker estava na cadeia, onde passou cinco anos por 
fraudes e sonegação de impostos, buscou Deus sem O encon-
trar, até que uma noite teve um sonho em que estava sentado 
ao lado de Cristo, que pegou uma fatia do Seu olho e a colocou 
no olho de Bakker, e disse: “Quero que veja tudo e todos atra-
vés dos meus olhos”. Ao acordar, Bakker passou a ler, reler e 
copiar diariamente todas as palavras de Jesus nos quatro 
evangelhos. Então descobriu que tinha pregado outro Jesus e 
outro evangelho. Ele não conseguiu achar um único versículo 
em que Jesus tivesse falado bem do dinheiro ou das riquezas. 
Pelo contrário, falou do engano das riquezas, e que não se 
pode servir a Deus e ao dinheiro. Arrependido de seu erro, 
escreveu um livro, com mais de 600 páginas, intitulado “I Was 
Wrong” (Eu Estava Errado). Se você quiser saber mais sobre 
Bakker, veja os links: 
 

 http://www.revistaimpacto.com.br/eu-estava-errado 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p r i m e i r a  p á g i n a  
1 – “E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim.” (Mateus 24:14) 
2 – “Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta.” (Atos 28:1) 

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 Bí blica Dominical se reú ne aos 
domingos a s 09:30h para estúdar e debater os 

ensinos bí blicos.  Estúdo atúal: Gênesis 
 

    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. 
 

      Apo s o batismo, continúe o estúdo na túrma 
de Doutrinas Ba sicas qúe útiliza os volúmes 1, 2 
e 4 do mesmo conjúnto doútrina rio. 

E x e r c í c i o s  

b í b l i c o s  

1 - O que será feito em todo o mundo antes que Jesus Cristo volte?  
2 - Qual o nome da ilha onde Paulo esteve após o naufrágio?  

Respostas 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  2  

 http://tempodagracadedeus.blogspot.com.br/2009/06/jim
-bakker-parte-ii.html.  
Não estou dizendo que a prosperidade financeira do crente é 
uma mentira e que Deus quer que seus filhos sejam miserá-
veis. Obviamente que não! Sei que Deus tem prazer na pros-
peridade de seu servo (Sl 35:27). Estou dizendo que a pros-
peridade bíblica nunca foi juntar tesouros na terra; que Jesus 
não foi crucificado para que tivéssemos riquezas materiais; 
que uma gota de veneno em um copo de água limpa, conta-
mina toda a água; que o problema do homem não é a falta de 
dinheiro, mas o pecado; que o “evangelho da prosperidade” é 
uma absurda inversão de valores, de origem maligna; que sua 
motivação é carnal e está cheia de idolatria a mamom.  
Se o Brasil tem uma política corrupta e a sociedade está 
imersa na imoralidade,  é sinal de que a nação está podre e 
em trevas. Se está podre é porque falta sal para conservar, se 
está em trevas é porque falta luz para clarear. Cadê a igreja? 
Vou dizer: Se corrompeu e está correndo atrás das mesmas 
coisas do mundo: dinheiro, poder, reconhecimento, etc... 
Pensa estar rica e abastada e “nem sabe” que é infeliz, mise-
rável, pobre, cega e nua (Ap 3:17). Quase não faz missões e 
obra social e ainda pensa estar abafando. Os altares estão 
cheios de ofertas contaminadas, pastores enriquecendo da 
obra, pensando ser a eusebeia (fidelidade a Deus) fonte de 
enriquecimento. Rebanhos inteiros estão sendo levados, por 
seus próprios líderes, diretamente para a garganta de Sata-
nás (1Tm 6:5-9).  
 

 
Isto não é um julgamento contra os pastores e líderes da 
igreja. Tenho muitos amigos a quem amo de verdade e pre-
gam a “prosperidade”. Esta carta é uma denúncia contra a 
mentira criada por Satanás. O que fazer? João Batista e os 
profetas denunciaram o descaminho dos líderes religiosos. Se 
eles estivessem vivos se levantariam contra esse falso evan-
gelho. Se você não foi contaminado pelo engano da 
“prosperidade” denuncie essa mentira, não consinta com o 
erro, levante uma campanha contra essa heresia, tire pessoas 
do caminho de perdição (Tg 5:19-20).   
Se você segue o “evangelho da prosperidade”, pare e reflita: 
Quando foi que Jesus ensinou isso? Os verdadeiros apósto-
los ensinaram isso? Seja sincero consigo mesmo e com a 
verdade. Se arrependa do engano, faça como Bakker, diga 
que estava errado, abandone a mentira e os rudimentos 
mundanos contrários a Cristo (Cl 2:8). Peça perdão e confes-
se seu erro publicamente, não espere ser envergonhado no 
juízo.  
Antes de reagir, leia as referências bíblicas aqui citadas 
(Apêndice), ore, pergunte a Jesus o que Ele pensa a respeito 
do assunto e depois faça o que é certo, sabendo que todos 
compareceremos ante o tribunal de Cristo e é Ele quem nos 
julgará.  
 

Fraternalmente em Cristo,  
  

Gladiston Riekstins de Amorim (Pr. Dinho) 
 

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  

Procurando e Encontrando Deus - Em busca da verdadeira fé - Dave Hunt - Editora Chamada - Com argumentos e provas 
bem pesquisadas e convincentes, este livro demonstra que saber onde passaremos a eternidade não é uma questão de gosto. 

02 Leonor Cardeal 
02 Mariana Rezende 
03 Mª Cristina Santos 
03 Mª da Glória Santos 
05 Guilherme Almeida 
05 Raquel Rodrigues 
06 Daniel Xavier 
08 Carlos Neves 
10 Mª Glória Conceição 
12 Júlio Franco 
14 Pablo Carvalho 
16 Marvel Miranda 
17 Marcelo Agostinho 
18 Késia Cipriano 
18 Rosângela Batistone  
19 Sandra Miron 
20 Davi Souza 
20 Renata Oliveira 
20 Anna Costa 

20 Juliana Fortunato 
24 Venâncio Paz 
24 Isamara de Araújo 
26 Mª Lucilene de Araújo 
26 Adriana Portella 

28 Caio Bacelar 
29 Cláudia Pegoral 
B O D A S 

05 Claudenice & Gerson 
07 Vânia & Samuel 
16 Bernadete & Hernandes 
18 Patrícia & José 
22 Leidimar & Keifen 
24 Alcimeire & Damião 
25 Luciene & Maurício 
27 Mª da Penha & Jarbas 
28 Patrícia & Raphael 
29 Lucélia & Jorge 
30 Christiani & Flávio 
31 Andréia & Luiz 

F r a s e  

d o  m ê s  

“Cuide bem 

da sua 

integridade, e 

Deus cuidará 

da sua 

prosperidade” 

 
CHARLES H 
SPURGEON 

E B D  

J o v e n s  &  A d o l e s c e n t e s  

As Escolas Bí blicas Especiais para Jovens  
reú nem-se aos domingos a partir das 9:00 h e 
para adolescentes a s 10:30 h núma lingúagem 

jovem e incentivando o debate. 
Nas suas respectivas salas. 
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