
 

Domingo 
  09:30h — Escola Bíblica Dominical 
  10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
  15:30h — Ensaio do Ministério de Louvor 
  16:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
  19:00h — Culto (último do mês é evangelístico) 
 

Terça 16:00h — Reunião de Oração 
  19:30h — Ensaio do Coral Expressão de Louvor 
 

Quarta 19:30h — Louvor e pregação da Palavra 
 

Quinta 19:00h — Ensaio Ministério de Louvor 
 

Sexta 19:30h — Reunião de Oração 
  21:00h — Resgatando Vidas 

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  

para a Vida que é, sim, somente tal poder 
pode nos fazer vencer tal dor; a qual, por 
mais legitima que seja, sempre mistura 
amor e egoísmo; sempre mistura fé com 
privilegio; sempre crê que a vida eterna é 
uma belezinha apenas para quando a 
gente estiver caquético...  
Leia os evangelhos e veja se é justo você 
pensar que a vida dos discípulos de Jesus 
esteja para além da calamidade!...  
Sei que no momento minha resposta chega 
a você como vinagre na ferida... Infelizmen-
te, no entanto, não tenho consolações 
vazias; e nem digo a ninguém o que Jesus 
jamais disse... Jesus nunca consolou 
ninguém dizendo “Que Pena! Tão Novi-
nho!”...  
Na realidade, ao olhar o mundo, mais creio 
e internalizo como verdade a declaração 
que diz que é preciosa aos olhos do Se-
nhor a morte dos Seus santos!...  
O que eu digo [...] você não entende agora, 
mas compreenderá depois!...    
É justo e sadio chorar os nossos amados...  
O que não é certo é perguntar por que em 
mundo que mata tanto todos os dias, gente 
que amemos também possa e venha a 
morrer?...  
Além disso, o fato de ter sido um seqüestro 
seguido de assassinato, do ponto de vista 
de Jesus, não muda nada; posto que Lhe 
tenham falado das desgraças e maldades 
praticadas por Pilatos, ou do acidente idiota 

na Torre de Siloé, e, a tais narrativas, Ele 
não acrescentou nada em especial; visto 
que Dele não se tenha havido um “Oh!”; ou 
um “Ô”; ou um “Que coisa!”...  
Não! Ele apenas disse: “Se não vos arre-
penderdes, todos igualmente perecereis!”...  
O fato é que Jesus não tem misericórdia 
e pena por ninguém que esteja partindo 
desse mundo para a morada do Pai!  
Você teria?...  
Sinto saudades... Choro... Abraço as me-
mórias... Beijo meu filho no meu coração 
todos os dias... Mas não o traria de volta se 
pudesse... Sim, jamais desejaria a ele tal 
maldade de tê-lo de volta a esse mundo, 
uma vez que dele meu filho esteja livre 
para sempre...  
Você acha mesmo que o sucesso publicitá-
rio é para comparar com o nome dela 
publicado no Livro da Vida?...  
Seu olhar está enterrado neste mundo, 
e, por isto, fica impossível hoje para 
você o alegrar-se na Glória de Deus!  
Entretanto, eu lhe digo:...  
Se tais “perdas” não nos projetarem para 
Deus pelo menos pelo afeto eternizado por 
filhos que já se foram para a Casa Eterna, 
pergunto: quando então se amará a eterni-
dade ainda vivendo neste mundo?...  
Será que um crente só deseja e celebra a 
eternidade quando o câncer já comeu tanto 
os órgãos, que a dor é tão desesperadora 
que a pessoa quer ir para Deus não por 

Deus, mas apenas para ficar livre da dor?...  
É mesmo assim?...  
Deus é apenas uma alternativa ao deses-
pero da dor sem cura neste mundo?...  
Ora, se é assim Deus ainda não é amado 
por nós!...  
Chore! Chore! Chore! Pois dói demais!...  
Mas chore enquanto vê sua filha em Glória; 
e, portanto, ao chorar, chore por você e 
não por ela; posto que se ela visse você 
lamentando a gloria dela, ela lhe diria:  
“Mãe! Você não viveu para a minha felici-
dade?... Então, por que se entristece com 
minha plenitude em Deus?”  
Além do que já disse, não tenho nada para 
dizer a ninguém e nem a você, minha 
amada irmã no Evangelho e no luto!...  
Entretanto, sei que somente o Espírito 
Santo pode tornar alguém apto para discer-
nir [...] e se consolar com tais realidades 
invisíveis...  
Oro por você e pela sua casa... Oro pelo 
seu genro... Oro para que vocês se gloriem 
na esperança da glória de Deus, conforme 
se mande que seja para quem de fato crê 
em tudo o que confessa como fé em tem-
pos de bonança...  
Receba meu amor e minha solidariedade!  
Nele, que ama nossos filhos mais do que 
em nosso egoísmo a gente consegue 
conceber o que seja amor,  
Pr. Caio Fábio 
30 de setembro de 2009  

Todos os domingos às 16:30h você pode participar 

do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o 

culto evangelístico e distribua folhetos convidando 

pessoas para o culto. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-

cíveis para a formação de cestas básicas. 

Todo primeiro domingo do mês, campanha do 

quilo e consagração dos alimentos. 

  Participe da campanha para reforma do imóvel da igreja deposi-
tando a sua oferta na poupança Bradesco nº 125.005125.005125.005---111, Ag. 279279279---888 

Participe da obra missionária trazendo suas ofertas de remédios, 
roupas, brinquedos, etc. aos cuidados do ministério do Bazar. 

Ajude a Cantina doando alimentosAjude a Cantina doando alimentosAjude a Cantina doando alimentos. 

O B R A  M I S S I O N Á R I A  

Assessoria jurídica gratuita, para pessoas desprovidas de recursos, nas áreas civil, trabalhista e familiar. A Dra. Nilcéa Vilela atende 
aos interessados por agendamento. 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  d a  2 ª  p á g i n a  

———————————————————————–——————————- 

Sábado 07 - Congresso de MulheresCongresso de MulheresCongresso de Mulheres   
Domingo 08 - 17 h - Reunião União Feminina  
Sábado 14  -  17 h - Filme Evangelismo 
Domingo 15 - 15 h - Reunião de Liderança 
        17 h - Reunião do Evangelismo 
Sábado 21 -   08:45 h- Congresso de HomensCongresso de HomensCongresso de Homens   
         Servindo com alegria   Servindo com alegria   Servindo com alegria   
Domingo 22 -  17 h - Desperta Débora 
         17 h - Pais de Oração 
Sábado 28 -    9:30 h a 12 h - Ótica Kyrios 
                             e  BAZAR Beneficente 
         19:00 h - CULTO DE CASAIS 
———————————————————————–——————————- 

 

 

 

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 General Argolo, 60 — CEP 20921-393 
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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Carta de uma mãe desesperada. 
A carta a seguir é um desabafo escrito pela mãe da publicitária 
Polyanna Arruda Borges para o Pr Caio Fábio:  
MINHA FILHA FOI SEQUESTRADA E ASSASSINADA… 
E Deus?... Onde estava? Anapolis, 29 de setembro de 2009.  
Querido pastor    
Eu sou uma mãe que acaba de perder uma filha linda, maravilho-
sa de 26 anos, com apenas cinco meses de casada... Hoje faz 
sete dias que a perdemos...  
Ela era poesia, cor, música e sensibilidade...  
Nós  somos uma família que conheceu Jesus quando as nossas 
três meninas tinham entre três e oito anos. Passamos por gran-
des lutas e desafios e congregamos na igreja presbiteriana do 
setor sul de Anápolis com o PR Ronaldo Cavalcante.  
Pastor, seguimos os seus passos todas as vezes que você esteve 
por aqui.  
Quarta feira passada por volta das 13 horas meu marido me falou 
que tínhamos que ir para Goiânia porque a nossa filha do meio, a 
Polyanna, tinha desaparecido...a minhas pernas sumiram....mas 
eu levantei e entrei no carro para ir para Goiânia pois ela morava 
lá e estava casada e feliz.....  
Apenas com  26 anos a publicitária mais conhecida da cidade por 
causa da sua alegria e capacidade de incentivar empresários a 
acreditarem em seus próprios negócios.  
Os homens da família foram para a delegacia... e nós as mulhe-
res da família ficamos 30 horas orando, clamando a Deus e 
esperando o pedido de resgate, tendo em vista que o carro já 
havia sido encontrado com seus pertences dentro e o mesmo 
havia sido queimado para apagar provas e digitais, dificultando o 
trabalho da policia...  
Oramos sem cessar e ouvimos, e lemos a Palavra; e tivemos a 
certeza de que o resgate seria pedido e esperamos que ela volta-
ria para nós e com  sua tremenda capacidade poética e criativa e 
como uma menina apaixonada por Jesus ainda escreveria um 
livro para promover quebrantamento e conversão em muitas 
vidas....  
A única palavra que eu queria ouvir nestas 30 horas de vigília e 
emoção, aflição e angustia profunda era: "a  encontraram"...; ou 
um toque de telefone com o com o pedido de resgate...  
Finalmente alguém entra naquela casa onde estávamos amigos e 
parentes amontoados na sala escorregando do sofá para o chão, 
então ouvimos: “achou”, mas foi encontrada morta com dois 
tiros...  
Acabei de ler sobre o amor de pai que agradece a Deus por saber 
que seu filho, para ficar livre desse mundo tenebroso chamado 
por Jesus... Não consigo neste momento ter este sentimento de 
gratidão porque tendo certeza de que não era esse o desejo dela 
também...  
Nós todos estávamos fazendo uma campanha de oração e eu sei 
quais eram os planos dela para o futuro... Planos de paz, de 

criação, de crescimento, para que o mundo conhecesse o talento 
gratuito que Deus lhe deu...  
Não posso considerar que a minha não aceitação é egoísta... ela 
queria viver aqui com o seu querido marido a  lua de mel que  
esperou por 8 anos, ela queria ter filhinhos e levá-los para jogar 
bola com o avô que não teve filhos meninos, só meninas, ela 
queria realizar sonhos comunitários.  
No ano passado ela criou um site: www.amigoinedito.com.br  para 
movimentar os internautas a fazerem boas ações e registrarem 
seus depoimentos neste site.  
E agora... Eu entendi a resposta que deram  para o “mano”, mas 
voltar a falar com Deus esta difícil demais...  
Ainda não sabemos quem foi o sujeito que atirou nela, mas eu 
não posso acreditar que foi vontade de Deus... se foi o ódio do 
inimigo das nossas vidas eu pergunto por que Jesus deixou 
assassinos interromperem a caminhada de uma mensageira de 
Deus ???  
Resposta:  
Minha irmã amada: Graça e Paz!  
Do meu ponto de vista..., Adão não deveria ter pecado; Caim 
não deveria ter matado Abel; os filhos de Caim não deveriam ter 
construído Babel; Cão não deveria ter “abusado” na nudez do pai, 
Noé; Abraão não deveria ter gerado filho de sua serva, Hagar; 
Jacó não deveria ter enganado Esaú e nem Esaú deveria ter 
trocado a “bênção” por um prato de lentilhas; os filhos de Jacó 
não deveriam ter traído José; Moisés deveria ter entrado na Terra 
de Canaã; a filha de Baraque não deveria ter sido morta pelo voto 
do pai; Sansão não deveria ter morrido daquele jeito; Davi não 
deveria ter surtado nunca; e, por isto, não deveria ter perdido 
nenhum filho; Isaías não deveria ter sido serrado pelo meio; a 
mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como parábola 
para ensinar os incrédulos; Oséias não deveria ter sido tão infeliz 
no casamento; os inocentes deveriam ter sido poupados em 
todas as chacinas; nenhuma criança deveria ter morrido pela 
ambição dos adultos; nenhuma mãe jamais deveria ter comido 
seus filhos no auge da fome; João Batista deveria ter vivido vida 
longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça em razão de 
uma bunda bonitinha; Jesus, O Verbo, A Palavra, não deveria ter 
sido morto; a Ressurreição não deveria ter sido tão discreta...; os 
apóstolos, como Tiago irmão de João, não deveriam ter sido 
mortos por nenhum capricho [e todos foram...]; Paulo não deveria 
ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam 
dele; milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morri-
do uma morte sem sentido, banal; enquanto os maus prosperam; 
enquanto a injustiça foge do juízo; enquanto a verdade é pisotea-
da; enquanto a maldade se torna poder; enquanto gente boa 
some... sem explicação...  
Sim, entregue a minha visão menor do que a de uma ameba e 
mais egoísta do que eu mesmo consigo discernir a profundidade 
do egoísmo,              Continua na próxima página... 

Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 



. Só orando - Um assalto 
teve um desfecho inusitado 
em Indiana, nos Estados 
Unidos.  

Uma funcionária que trabalha no 
balcão de uma financeira foi abordada 
por Gregory Smith, de 23 anos.  
Ela conseguiu convencê-lo de que, ao 
invés de roubar, orar seria a melhor 
solução para os seus problemas e pediu 
que se ajoelhasse e orasse. As imagens 
foram gravadas e transmitidas pela TV.  
O ladrão levou apenas um celular e 20 
dólares da vítima. Ele explicou que tinha 
um filho para sustentar e justificou o 
assalto como sua única alternativa. Após 
receber um telefonema da mãe, que 
assistiu a tudo pela TV, Gregory se entre-
gou à polícia. 
. Vida oculta - Bispo católico Raymond 
Lahey foi retido pela polícia canadense 
ao voltar de Londres em setembro. Em 
seu computador foram encontradas 1.000 
fotografias e 33 vídeos de pornografia 
infantil. Na sexta-feira (16/09), a  televi-
são pública canadense CBC afirmou que 
documentos apresentados pela polícia 
asseguram que muitas imagens de posse 
do bispo parecem ser de homens jovens 
realizando atos sexuais. 

Ainda nos documentos apresentados às 
autoridades, Raymond Lahey, que era 
bispo da diocese de Antigonish, na pro-
víncia de Nova Escócia, teria confessado 
quando foi detido no aeroporto, que 
utilizava a internet para bate-papos sexu-
ais, porém, sempre com maiores de 
idade. O religioso também afirmou que 
nunca teve interesse em pessoas meno-
res de 18 anos. 
. Intolerância - Uma estudante cristã 
em Punjab, Paquistão, estava em recupe-
ração no domingo, 11 de outubro, depois 
de ser agredida por uma professora com 
uma vara de bambu por declarar que ela 
era paquistanesa e cristã. 
Nadia Iftikhar, de 11 anos, disse que ficou 
gravemente ferida quando a professora 
da escola “Futuro Brilhante”, na cidade de 
Dharema, ficou nervosa porque a aluna 
confrontou sua visão do islamismo.  
“Nossa professora estava nos ensinando 
sobre a cultura do Paquistão e de seu 
povo, e citou uma frase do livro didático 
que dizia: ‘Somos paquistaneses e todos 
nós somos muçulmanos’”, relembra a 
menina. “Nesse momento, eu a interrompi 
e disse: ‘Senhora, eu também sou pa-
quistanesa, mas não sou muçulmana. 
Sou cristã.”  

Nadia conta que a professora, identifica-
da como Humaira Hassa “ficou furiosa, 
pegou uma vara de bambu e começou a 
me agredir, dizendo que todos os paquis-
taneses são muçulmanos e que eu não 
era paquistanesa por ser cristã”. “Sua 
casa deve ser em algum lugar da Europa 
ou da América”, a professora dizia.  
A adolescente mostrou as cicatrizes em 
suas costas. Os colegas de classe disse-
ram que Nadia ficou inconsciente por um 
curto período de tempo e foi levada para 
casa.  
O pai da menina, Iftikhar Masih, 45, disse 
que não foi até a polícia. “Eu sou um 
cristão pobre e trabalho muito para sus-
tentar a minha família”. Cristãos locais na 
província de Punjab também reclamaram 
da cumplicidade da polícia nos ataques 
contra os cristãos.  
“Eu levei minha filha ao médico e acredi-
tamos que seus ferimentos sararão logo, 
e ela poderá voltar para a escola em 
breve.” 
Não ficou claro se a menina será recebi-
da novamente na escola 
“Futuro Brilhante”, onde 
estuda há quatro anos. 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

eu 
poderia consertar o mundo; impedir todas as injustiças; ajudar 
Deus a ser Deus; determinar o melhor pro mundo, pros meus 
filhos, pra minha vida; enfim, eu, entregue a mim mesmo, seria 
tão cheio de boas idéias..., que ninguém que eu amasse morreria; 
sim, ninguém...; e se morresse seria com meu consentimento, 
entendimento, compreensão e apoio a Deus na Sua soberania!...  
Ah, se eu fosse o Deus do mundo ninguém morreria; ou, então, 
ninguém que eu gostasse; e, da minha casa, certamente ninguém 
morreria; não enquanto eu estivesse vivo...  
Eu, todavia, há muito aceitei e vi que de fato não vejo; percebi 
que de fato não discirno; entendi minha limitação de entendimen-
to; constatei que meu melhor amor é ainda por mim mesmo e por 
meus sonhos; aprendi que meus amores são “meus” e por “minha 
causa”; pois, morre o vizinho, e não sinto; morre o jovem da 
esquina, e logo esqueço; milhares são vitimados, e eu apenas 
lamento; o mundo acaba em vários lugares da terra, e eu agrade-
ço que não seja AQUI...; e, aqui, é onde moro, vivo; e AQUI não 
posso conceber que aconteça o que no mundo inteiro acontece...  
O que não dá é para sofrer em nome de sua filha os sofrimen-
tos que ela não está sofrendo...  
Sim, pois você queria ver a sua filha casada e feliz no casamento; 
tendo filhos; se realizando profissionalmente; etc... Esses são os 
seus sonhos e um dia foram os dela... Mas saiba: AGORA já não 
são [...] mais sonhos dela, mas apenas seus [...] por e para ela... 
Hoje, para ela, o melhor marido é nevoa perto da Glória; a melhor 
lua de mel é amarga se comparada à alegria dela; os filhos mais 
lindos são miragens quando comparados aos encontros de amor 

que ela está 
tendo; as realizações profissionais que lhe orgulhariam, hoje, 
agora, para ela, são as canseiras e os enfados que cessaram...  
O problema é que você não teve tempo para se realizar ne-
la!...  
É claro que a dor é indescritível... E ninguém pode dizer que não 
conheço tal dor... Mais de uma vez...  
Todavia, é como pai que perdeu filho; como filho que perdeu pai; 
como irmão que perdeu irmão; como amigo que já perdeu milha-
res de amigos, que lhe digo que meus sentimentos seriam todos 
como os seus, não fosse o fato de que discerni faz tempo, que a 
maior dor dos enlutados é ainda egoísmo pelo outro [...] cuja 
alegria está plena, mas não a nós...; e, também, vi que tais senti-
mentos são todos o resultado de minha vontade de me ter nos 
meus filhos, de me reproduzir neles e assistir tal fato; ou seja: 
descobri com toda honestidade que minha frustração era não 
poder gozar a vida neles [...], nos que foram...  
Entretanto, hoje, o que lhe digo parece sem coração é fácil de 
dizer...  
Mas não é...  
O que é então que me faz dizer o que digo?...  
Ora, é a simples coerência com a fé que professo; é a simples 
coerência com Jesus; é a simples coerência com a existência que 
mata os homens dos quais o mundo não é digno; é coerência 
com João Batista, que não era inferior ao meu filho Lukas, e, 
mesmo assim, morreu por um capricho...  
O que posso lhe dizer é que somente a transcendência da fé que 
se projeta                    Continua na última página... 

C o n t i n u a ç ã o  d a  1 ª  p á g i n a  
1–  Amós - Am 4:1. 

2– A II Jo e III Jo. 

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 
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 Dc. Jorge 
Chedid. 
Após o batismo, continue na turma dos novos 
convertidos que utiliza os volumes 1, 2 e 4 dos 

E x e r c í c i o s  

b í b l i c o s  

1– Qual foi o profeta que chamou algumas mulheres de vacas ? 

2– Quais são as duas menores cartas do Novo Testamento? 

Respostas 

P e r g u n t a s  e  r e s p o s t a s  
Na transfiguração, Elias e Moisés 
falaram realmente com Jesus? 
Sim! Elias e Moisés realmente apare-
ceram e falaram com Jesus. E (Jesus) 
transfigurou-se diante deles; e o seu 
rosto resplandeceu como o sol, e as 
suas vestes se tornaram brancas como 
a luz.  
E eis que lhes apareceram Moisés e 
Elias, falando com ele (Mt 17.2-3). Foi 
uma experiência de origem divina, uma 
revelação dada aos apóstolos sobre a 
glória do reino futuro que terá Jesus 
como seu Rei. Provavelmente, Moisés 
representava a autoridade da Lei, e 
Elias, os profetas. 
A transfiguração não tem semelhança 
alguma com as sessões espíritas. Uma 
sessão espírita é caracterizada pelos 
seguintes fatores: 1. três pessoas 
estão envolvidas: o consultante, o 
médium e o suposto espírito do morto; 
2. o médium é intermediário entre os 
vivos e os mortos; 3. alguma mensa-
gem é transmitida aos vivos.  

A transfiguração teve um processo 
completamente diferente: 1. não houve 
consulta, da parte dos apóstolos, aos 
mortos; 2. Jesus foi transfigurado e 
estava em glória, isso implica sua 
manifestação divina. Como Deus, ele 
pode falar com seus servos, uma vez 
que para ele não estão mortos, mas 
vivem (Lc 20.38); 3. Jesus não foi 
nenhum médium entre os vivos e os 
mortos, pois não houve nenhuma 
mensagem entregue aos apóstolos por 
parte de Moisés ou Elias; 4. Moisés e 
Elias conversaram com Jesus, mas 
não é informação sobre o que foi dito; 
contudo, assim como Moisés está para 
a Lei, Elias está para os profetas. 
Outro fato a se considerar é que Elias 
não morreu, mas foi arrebatado para o 
céu e Moisés, apesar de ter morrido, 
seu corpo foi sepultado em lugar des-
conhecido (Dt 34:6) e a Bíblia narra em 
Jd 9  que o arcanjo Miguel contendeu 
com satanás pelo seu corpo para que 
este se juntasse ao seu espírito no 

céu. Por isso, estes dois voltarão no 
meio da tribulação como as duas teste-
munhas citadas em  Ap 11. 
 
Por que Mateus registra uma profe-
cia de Zacarias como sendo de 
Jeremias? 
Em Mt 27.9 lemos: Então se realizou o 
que vaticinara o profeta Jeremias: 
Tomaram as trinta moedas de prata, 
preço do que foi avaliado, que certos 
filhos de Israel avaliaram. Não encon-
tramos essa citação em Jeremias, mas 
no livro de Zacarias (11.12-13). Alguns 
têm criticado a exatidão das Escrituras, 
citando esse lapso por parte de Ma-
teus. Mas a referência feita por Mateus 
a Jeremias se deve ao fato de que 
esse profeta aparecia em primeiro 
lugar entre os livros proféticos. Ele fez 
a citação sob o nome daquele que 
figurava em primeiro lugar entre esses 
livros, ao invés de identificar exatamen-
te o autor dessas palavras. 

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  
Sua vida à prova de Fogo - MICHAEL CATT - Editora BV Films - Usando ilustrações do filme Prova de Fogo, o autor discute ques-
tões práticas sobre tentação, casamento e finanças. 
Comentário Judaico do Novo Testamento - DAVID H. STERN - Editora Templus - Escrito por um judeu messiânico, este livro 
ajuda a interpretar passagens do Novo Testamento levando em conta a cultura judaica na qual Jesus e seus discípulos estavam 
inseridos. 

F r a s e  

d o  m ê s  

"O  
pensamento é 
a nossa  
dignidade.  
Tratemos, por 
conseguinte, 
de pensar 

bem, pois aí é 
que está o 
princípio da 
moral." 
 

Blaise Pascal 

E b d — J o v e n s  

Escola bíblica especial para os jovens. 
Reúne-se aos domingos a partir das 09:30h e usa 
uma nova revista trazendo linguagem jovem e 
incentivando o debate. 

Para jovens a partir de 13 anos. 
Na sala da Juventude no segundo andar. 

An i v e r s a r i a n t e s  

 d o  M ê s   

01 Maurício Fortunato 
02 Márcia Nascimento 
02 Paulo Tomazin 
03 Luisa Santos 
03 Marco de Melo 
04 Paulo Brito 
04 Isaias Oliveira 
05 Rosana Cruz 
05 Samuel Carvalho 
06 Felipe Ramos 
06 Alexandre Ferreira 
07 Lígia Queiroz 
07 Adriano Benedito 
07 Cátia Camarra 
08 Mª José Marques 
09 Andréa Oliveira 

10 Aurora Penha 
13 Maria Nascimento 
19 Suely d´Amaral 
20 Millena Souza 
22 Raquel Lemos 
22 Daniel Cruz 
22 Danilo Barros 
26 Sirena Moura 
27 Janise Nascimento 
27 Jorge Santos Jr. 
 
 
 
 

B O D A S 
04 - Alciene & Celso 
10 - Suely & Rômulo 
11 - Raquel & Fúlvio 
22 - Sheyla & Vladimir 


