
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico) 
Terça-feira 
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja 
Quarta-feira 
19:30h — Louvor e pregação da Palavra 
Sexta-feira 
19:30h — Reunião de oração da Igreja 
Sábado (Primeiro) 
19:00h — Reunião da Juventude 

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  

V- Abandono da Vida de Santidade e Apego ao o Peca-
do.  
Não ter uma vida santa é uma atitude de grande desobedi-
ência a Deus pois fere diretamente a Sua vontade perfeita. 
(1 Tessa 4:3  Pois esta é a vontade de Deus: a vossa 
santificação, que vos abstenhais da prostituição;) 
1- Vontade = qelhma thelema  = vá, deseje, prazer, que a 
pessoa desejou ou determinou que seria feito, do que Deus 
deseja ser feito por nós.  
2- Abster-se da prostituição. (1 Ts 4:3c “...que vos 
abstenhais da prostituição...”) 
Abster-se » apecomai apechomai  = se prive, contenha. 
b- Prostituição » porneia porneia = intercurso sexual ilícito, 
adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, usar  
o corpo de uma pessoa para a luxúria de outra. 
Não ter uma vida santa, é ir de encontro o caráter dAquele 
que nos chamou. (1 Pedro 1:15  mas, como é santo aquele 
que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa 
maneira de viver,)  
Vossa maneira de viver = anastrofh anastrophe = comporta-
mento, conversação. 
Motivos pelos quais devemos ter uma vida santa! 
a- Porque é da vontade daquele que nos chamou. (1 Ts 4:3  
Pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos 
abstenhais da prostituição)  
b- Porque somos dEle (de Deus) 1 Coríntios 1:30  Mas vós 
sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de 
Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção,  
c- Porque Deus não nos chamou para vivermos em imundí-
cia.  (1 Ts 4:7   Porque não nos chamou Deus para a imun-

dícia, mas para a santificação.) 
à Imundícia = akayarsia akatharsia = impureza de qualidade 
física ou imoral. 
d- Porque  Deus nos libertou do pecado e nos transformou 
em seus servos. Os servos do Senhor, produzem frutos para 
a santificação. (Romanos 6:22  Agora, porém, libertados do 
pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso 
fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna;) 
3- O crente deixa de ter uma vida de purificação da carne e 
do espírito não podendo aperfeiçoar a sua vida de santida-
de. (2 Coríntios 7:1  Tendo, pois, ó amados, tais promessas, 
purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do 
espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de 
Deus.) 
Rm 8: 8  Portanto, os que estão na carne não podem agradar 
a Deus. 
Conclusão 
Apocalipse 3:15  Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem 
quente. Tomara que foras frio ou quente! 
Apocalipse 3:16  Assim, porque és morno e não és frio nem 
quente, vomitar-te-ei da minha boca. 

 
Pr. Aureliano Colaço da C. Neto 

Todos os últimos domingos às 17:00h você pode 
participar do evangelismo pessoal, chegue mais cedo 
para o culto evangelístico e distribua folhetos convi-
dando pessoas para o culto. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. Todo pri-
meiro domingo do mês, campanha do quilo e consa-
gração dos alimentos. 

Participe da campanha para aquisição do imóvel da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remé-
dios, roupas, brinquedos, etc aos cuidados dos irmãos Vitor ou 
Gregório. Ajude a Cantina doando alimentos. 

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

• Todos os domingos 18:00h - oração pela igreja e pelo pastor. 
• Sábado, 06/01, 19:00h - Culto jovem com festival de sorvete. 
• Domingo, 07/01, 08:00h - Jejum de consagração do Min. de 

Louvor. 
• Sexta-feira, 19/01, 22:00h - Luau da juventude na praia da 

barra. 
• Sábado, 20/01, 16:00h - Desperta Débora. 
• Domingo, 21/01, 08:00h - Jejum do Min. Elos da Amizade. 
• Domingo, 21/01, 14:30h - Reunião de liderança. 
• Domingo, 21/01, 17:00h - Reunião da União Feminina. 
• Domingo, 21/01, 17:00h - Reunião do grupo de evangelismo. 
• Sábado, 27/01, 18:00h - Culto ao ar livre de Evangelismo. 
• Domingo, 28/01, 16:30h - Evangelismo nas ruas. 

Assistência jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas cívil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéia Vilela atende 
toda 1º Terça do mês de 15:00h às 17:00h. Inscreva-se, deixando seu nome e telefone na secretaria da Igreja. Tel.: 3890-3867 

O B R A  S O C I A L  

C o n t i n u a ç ã o  

 
 
 

A  s u a  f a m í l i a  e m  S ã o  C r i s t ó v ã o  

Palavra Pastoral 

Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 e 3 — CEP 20940-000 
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br 
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Os Cinco degraus que levam o crente ao esfriamento espiritual 
O esfriamento espiritual tem sido uma marca indelével na Igreja do Senhor Jesus Cristo nestes últimos dias! 
Neste caso, esfriar vem do verbo que significa soprar a fim de arrefecer. Ou seja: os sopros gélidos da apostasia e das iniqüidades dos 
indivíduos apagam as chamas do amor espiritual.   
Devido a Igreja atual viver no limiar da vinda de do Senhor Jesus Cristo, a frivolidade espiritual tem sido uma marca de destaque na vida 
de muitos crentes na Igreja. 
O que me dá esperança é que este esfriamento espiritual não é uma marca presente na vida de todos, mas de muitos. Devemos cuidar para 
que estes muitos que estão frios não se tornem a maioria ou até a totalidade da Igreja. 
Graças ao nosso bom Deus é possível fazermos um diagnóstico prévio antes que você ou eu esfriemos espiritualmente!  
Iremos fazer um exame bibliológico ou seja analisar com atenção pela Bíblia se há alguns sintomas em nossas vidas que indicam se já 
somos portadores da doença do esfriamento espiritual ou se já estamos na fase inicial da mesma.   
Analisemos pela Bíblia se você está descendo os degraus da escada do esfriamento espiritual 
I- Abandono da Leitura Bíblica Diária.  
O crente não deve abandonar a leitura da Bíblia por que ela nos fará prosperar espiritualmente e nos conduzirá andar com prudência. (Josué 
1:8  Não se aparte da tua boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele 
está escrito; porque, então, farás prosperar o teu caminho e, então, prudentemente te conduzirás.) 
O crente não deve abandonar a leitura da Bíblia por que ela é um escudo para sua vida. (Salmos 18:30  O caminho de Deus é perfeito; a 
palavra do SENHOR é provada; é um escudo para todos os que nele confiam.)  O Senhor Jesus defendeu-se com a Palavra no memento 
que foi tentado pelo diabo. 
O crente não deve abandonar a leitura da Bíblia por que ela é a única fonte de purificação da vida do crente. (Salmos 119:9  Como purifica-
rá o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra.) João 17:17 
D- O crente não deve abandonar a leitura da Bíblia por que ela é a provisão de Deus para vencermos o pecado. (Salmos 119:11  Escondi a 
tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.) 
E- O crente não deve abandonar a leitura da Bíblia por que ela é a provisão que Deus nos dá para vencermos as tristezas. (Salmos 119:28  
A minha alma consome-se de tristeza; fortalece-me segundo a tua palavra.)  
II- Abandono da Vida de Oração.  
É pela oração que o crente não entra em tentação. (Mateus 26:41  Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito 
está pronto, mas a carne é fraca.) 
B- É pela oração que o crente não dará lugar para o Diabo atuar em sua vida. (1 Pedro 5:8  Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso 
adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar) 
C- É pela oração que o crente conseguirá ter uma vida de bom testemunho. (Hebreus 13:18  Orai por nós, porque confiamos que temos boa 
consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente) 
D- É pela oração que o crente que a Palavra de Deus será propagada por todo o mundo. (Colossenses 4:3  orando também juntamente por 
nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso;) 
E- É pela oração que o crente moverá as mãos de Deus. (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.) 
F- É pela oração que o crente  coloca nas mãos do Senhor as suas ansiedades tendo a certeza que Ele suprirá cada uma delas. (Pedro 5:7  
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.) 
F- É pela oração que o crente se manterá sóbrio nestes últimos  dias. (1 Pedro 4:7  E já está próximo o fim de todas as coisas; portanto, 
sede sóbrios e vigiai em oração.) 
III- Abandono dos Cultos na Sua Igreja Local. (Hb 10: 25  não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns; antes, admo-
estando-nos uns aos outros; e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele Dia.) 
O que é congregar-se?  
É estar juntos em um mesmo lugar para cultuar a Deus. (Atos 2:44  Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum.) 
-» Juntos = É  uma ação ininterrupta e continua. 
É estar unânime em um mesmo lugar para cultuar a Deus. (Atos 2:46  Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa 
em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,) 
-» Unanimes = omoqumadon homothumadon  = com um acordo, com um que preste atenção, com uma paixão,    
Esta palavra aparece de 10 a 12 vezes no Novo Testamento, a maioria das vezes no livro de Atos, nos ajudando  ver à singularidade da 
Igreja. Homothumadon é uma palavra que pretende apresentar junto e em uníssono. É como uma orquestra que possui instrumentos que 
soam várias notas, mesmo sendo diferentes harmonizam-se no mesmo tom.    
É estar em comunhão uns com os outros (Atos 2:42  E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas 
orações.) 
Comunhão = koinwnia koinonia = companheirismo 12, comunhão 4, comunicação 1, distribuição 1, contribuição 1, participação em 
comum, intimidade. 
É estarmos juntos para que haja:  (Col 3:16 Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em 
toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão, em vosso coração.) 

Continua na próxima página ... 



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: Estudo panorâmico do Novo 
Testamento 
Temos também uma turma especial para novos 
convertidos já batizados. Participe! 
Se deseja se batizar, participe da turma  de 
Batizandos. 
Os Batismos são sempre no último domingo de 
cada mês e a turma começa no primeiro 
domingo. 

. Turismo - Israel se prepara 
para receber os turistas. O país, 
rico em história, voltou a atrair 
um grande número de visitantes, 

interessados principalmente nos 
locais sagrados para o Cristianis-

mo, o Islamismo e o Judaísmo. 
Geralmente, as visitas na Terra Santa come-
çam por Tel Aviv, onde fica o centro comer-
cial e financeiro do país. Depois, os turistas 
seguem para os lugares sagrados: Belém, 
Nazaré, Jericó, Cafarnaum, Mar Morto, 
região do Lago de Tiberíades, na Galiléia, e 
Jerusalém. 
Os interessados em conhecer o país podem 
contar com pacotes turísticos em vôos regu-
lares diretos para Tel Aviv, com saídas do 
Brasil em vários dias da semana. As compa-
nhias oferecem o pacote “Terra Santa”, que 
inclui passagens aéreas, visitas guiadas, 
transporte terrestre por todas as cidades e 
hotéis com café da manhã. Os turistas tam-
bém podem escolher participar das “viagens 
de peregrinação”, programadas para católi-
cos ou evangélicos. 
. Crer em secreto - No Marrocos, ex-
muçulmanos convertidos ao cristianismo 
resolveram falar da experiência de ter Cristo 
como único Salvador. O grupo, que preferiu 

permanecer anônimo por questão de segu-
rança, falou da expectativa de celebrar o 
Natal e da tristeza de ter que realizar a festa 
clandestinamente. 
Uma jovem marroquina lembrou da sua 
conversão. “Descobri o cristianismo aciden-
talmente. Encontrei uma Bíblia na mesa de 
cabeceira no quarto de um hotel francês. O 
que eu li, mexeu comigo. Na mesma viagem, 
encontrei um cristão marroquino, tivemos 
uma longa conversa e me converti”, disse. 
Porém, a jovem sofre por ter que manter sua 
decisão em secreto, assim como centenas de 
cristãos. Há poucos dias do Natal, os conver-
tidos ao cristianismo se preparam para 
festejar o nascimento de Jesus. Mas, todos os 
preparativos são feitos às escondidas.  
Segundo uma cristã, é impossível determinar 
o número de convertidos ao cristianismo no 
Marrocos, por causa da discrição que é 
necessária. De acordo com a jovem, a única 
certeza é que a maioria dos cristãos é protes-
tante.  
. Criacionismo - Nos Estados Unidos, está 
sendo construído um templo high-tech ao 
fundamentalismo cristão, cujo objetivo é 
mostrar a versão cristã da formação do 
mundo. O local, batizado de Museu da 
Criação pelos funcionários e simpatizantes 

da organização Respostas em Gênesis, deve 
ser inaugurado em maio. 
A organização investiu US$ 27 milhões 
(cerca de R$ 58 milhões) e espera atrair 
milhares de visitantes por ano. Além do 
museu com robôs de última geração para 
ilustrar a história da criação do mundo, o 
local contém uma livraria e um planetário. 
A instituição pretende apresentar o primeiro 
livro da Bíblia, Gênesis, para pessoas de 
diferentes idades e promover a crença de que 
a Terra tem menos de 10 mil anos de idade. 
Todos os que trabalham na construção do 
museu acreditam no criacionismo e rejeitam 
a teoria evolucionista. 
Entre os funcionários da organização Res-
postas em Gênesis, estão cientistas qualifica-
dos. A geneticista Geórgia Purdom é uma 
delas. A especialista está empenhada em 
mostrar aos cristãos que eles devem acreditar 
na versão bíblica. “É uma coisa fundamental. 
Se você não acredita em Gênesis, por que 
acreditar em outras partes da Bíblia? Você 
não pode escolher e dizer que 
uma parte está certa e a outra 
errada”, disse. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Alciene Silva 2 
Isabel da Silva 3 
Carlos Cruz Costa 10 
Rozália da Silva 15 
Márcia Alencar 16 
Marcelo Carvalho 16 
Leila Maria Lima 20 
Thaís DiOliveira 21 

Marina da Silva 22 
Maria Marques 22 
Ana do Nascimento 22 
Rosania da Silva 23 
Yehudi Mikhael Brito 23 
José Luis Braga 23 
Lídia de Andrade 25 
Leonardo Essabbá 27 

Marcelle de Carvalho 28 
Hilton dos Santos 29 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  
Rosania e Valmir 08  

Maria de Lourdes e Luis 10 
Eliane e Aarão 10 

Lúcia e Luiz 20 
Júlio e Iolanda 31 

 

E b d — J o v e n s  
Escola bíblica especial para os jovens. 
Ela se reúne aos domingos a partir das 09:00h e usa 
o mesmo livro da EBD, mas trazendo linguagem 
jovem e incentivando o debate. Para jovens a 
partir de 13 anos. 

Rico ensino da Palavra de Deus (V16 a “Habite, ricamente, em vós a Palavra de 
Cristo...”) Instrução e conselho mutuo na sabedoria de Deus. (V16b “...instruí-vos e 
aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria... ,”) Autêntico louvor a Deus (V16c 
“...louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espirituais... ) Gratidão de 
coração a Deus por parte dos cultuadores (V16d “... com gratidão em vosso coração) 
É estarmos juntos para movermos as mãos de Deus. (Mt 16:18-19 Também eu te 
digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do 
inferno não prevalecerão contra ela. 19  Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o que 
ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o que desligares na terra terá sido 
desligado nos céus.) 
Ligares = dew deo = fita 37, amarre 4, tricote 1, esteja em laços, ligar, firme com 
cadeias, lançar em cadeias. 
Desligar = luw luo =  solte 27, quebre 5, solte 3, destrua 2, dissolva 2, tirados 1, 
derretem 1, se separe 1. 
O que não é congregar-se? 
-» É o oposto das colocações acima 
IV- Abandono de Uma Vida Espiritual Vibrante Com Deus e Início de Uma 
Vida de Desânimo.  
A- Não desfruta e vivendo no primeiro amor. (Ap 2:4 Tenho, porém, contra ti que 
deixaste o teu primeiro amor. (A Igreja do primeiro século) 
B- Tem uma profunda Guerra na alma. (1 Pd 2:11  Amados, peço-vos, como a pere-
grinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem 

contra a alma.) 
C- Tem uma vida  sem sentido. (Salmos 31:10  
Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus 
anos, de suspiros; a minha força descai por causa da 
minha iniqüidade, e os meus ossos se consomem.) 
D- Não consegue entender que a tristeza que ele esta 
passando é gerada por Deus visando o seu arrependi-
mento. (2 Coríntios 7:10  Porque a tristeza segundo 
Deus opera arrependimento para a salvação, da qual 
ninguém se arrepende; mas a tristeza do mundo opera 
a morte.) 
E- Não consegue enxergar com os olhos espirituais 
esta rica promessa de Deus. (Rm 15:13  E o Deus da 
esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso 
crer, para que sejais ricos de esperança no poder do 
Espírito Santo.) 

Continua na última página ... 

C o n t i n u a ç ã o  . . .  
1– A morte de Acã e sua família. Js 7:24 
2– 60 cidades - Dt 3:4 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d e  I n t r o d u ç ã o  

E x e r c í c i o s  b í b l i c o s  

Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu 
nome, pois servistes e ainda servis aos santos. 
Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência para a plena certeza da 
esperança; 
para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as 
promessas. Hb 6:10-12 

1– Que fato marcante aconteceu no vale de Acor? 
2– Quantas cidades tinha o reino do gigante Ogue? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  

Santa convocação - Reunião de 
toda a comunidade israelita para 
adoração, celebração ou arrepen-
dimento coletivo.  
Santificação - Ato divino medi-
ante o qual os crentes cada vez 
mais se amoldam à imagem de 
Cristo (1º Ts 4:3).  
Santificar - Tornar santo; dedi-
car, separar para DEUS (Jo 
17:17).  
Santo dos Santos - Santuário 
interior tanto do tabernáculo e do 
templo. Conservava a arca da 
aliança, símbolo da presença de 
DEUS. Somente o sumo sacerdo-
te tinha licença de entrar nele, e 
isso uma só vez no ano, no Dia 
da Expiação (Lv 16).  
Santo Lugar - Parte dos santuá-
rios israelitas localizada no lado 
externo do Santo dos Santos. 
Conservava o altar do incenso, a 
mesa dos pães da proposição e o 

candelabro.  
Santos - Os que se dedicam a 
DEUS e são separados para o 
Seu serviço (Fp 1:1).  
Sátrapa - Oficial que governava 
uma importante divisão do impé-
rio Pérsa (Ed 8:36).  
Selá - Em geral, acredita-se que 
essa palavra seja um sinal para os 
músicos ou uma instrução para os 
cantores. Alguns acreditam que 
fosse um sinal de pausa ou inter-
lúdio, talvez para um breve res-
ponsório litúrgico da congrega-
ção.  
Senhor, temor do - Atitude de 
reverência ou de adoração na 
presença de DEUS, humildade e 
respeito (Pv 1:7).  
Sentença - Mensagem ou procla-
mação da parte de DEUS. O 
termo em geral transmite a idéia   
condenação indesejada.  
Sião - uma das colinas em que 

Jerusalém foi edificada. Muitas 
vezes usada em referência ao 
templo, ou a Jerusalém como um 
todo (Sl 48).  
Siclo - Peso básico usado nos 
antigos sistemas semíticos de 
medição. Não se conhece o peso 
exato do siclo. Alguns estima que 
pesasse entre 11,3 e 11,47 gra-
mas.  
Sinédrio - A mais alta autoridade 
judaica na Palestina antes de 70 
d.C. Esse tribunal, composto de 
70 membros, tendo o sumo sacer-
dote por presidente, tinha contro-
le total sobre os assuntos religio-
sos de Israel. Sua interpretação 
da lei mosaica era inapelável. 
Também geria os assuntos civis e 
julgava certos processos de cri-
me, em sujeição à autoridade dos 
romanos; não podia, no entanto, 
aplicar a pena de morte (Jo 
18.31). 

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   
Cultivando a Santidade - J. C. RYLE E JOEL BEEKE - Editora Os Puritanos - “Se alguém se gloria de ser um eleito de Deus e, habitu-
almente e sabidamente vive em pecado, na realidade se engana a si mesmo, e sua atitude vem a ser uma perversa injúria a Deus... 
muitos que apresentam aparência de religiosidade, no fundo não são mais que empedernidos hipócritas”. 
Homem e mulher, suas atribuições - GEORGE W. KNIGHT III - Editora Os Puritanos - O livro aborda o papel da mulher e do homem 
no lar e na igreja e responde a indagações necessárias à nossa época. Mas o faz não numa perspectiva filosófica ou sociológica, mas 
teológica: O que a Bíblia diz sobre o assunto. Qual o mandamento do Senhor sobre este tema? 

F r a s e  d o  m ê s  

 
 
"A unção do Espírito é 

o que transforma 
qualquer pregador 
num porta-voz de 

Deus." 
 

Bp. Roberto McAlister 
Fundador da Nova Vida 
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Gregório / Luiz 
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N  

Leandro / Julio M 
 

28 
 

N  

Jair / Alex  

Marisa / Alex Jair / José Alves Pedro Paulo / 
Jorge 

Luiz Antonio / 
Gregório  

Quar-
tas  03 Jorge / Leandro 10 Carlos / Julio 17 José Alves / 

Marisa 24 Pedro Paulo / 
Mauro 31 Alex / Carlos 

Sextas   05 Julio / Leandro 12 Marisa / Carlos 19 Mauro / Daisy 26 José Alves / 
Leandro   

Sába-
dos  06 Jorge   13 Alex 20 Gregório 27 Mauro   

 


