
  

Domingos  09:30 h - Escola Bíblica Dominical 
 10:30 h - Culto 
 12:00 h - Almoço missionário na Cantina 
 15:30 h - Ensaio Ministério de Louvor 
 17:00 h - Evangelismo nas ruas 
 19:00 h - Culto Evangelístico 
  Segunda   19:30 h - Curso Bíblico Avançado 
  Terças   16:00 h - Reunião de Oração 
 19:30 h - Ensaio Coral Expressão de Louvor 
  Quartas 19:30 h - Culto  
  Sextas  19:30 h - Reunião de Oração 
 21:00 h - 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  

Ricos e milionários para a glória de Deus? 
Preciso confessar minha intolerância religiosa e politicamente incorre-
ta. Sim! Porque se não confessá-la, neste momento e canal, estarei 
negligenciando historicamente tudo o que creio segundo a simplicida-
de do que se aprende pela verdade, transparência e honestidade em 
Jesus e também do que estou convencido ser meu compromisso 
profético de denunciar o engano. 
É a mesma intolerância que motivou o Senhor a chamar alguns 
religiosos de seu tempo de "raça de víboras", "sepulturas pintadas" e 
"lobos enganadores". Este é o zelo pela verdade a ponto de virar a 
mesa dos cambistas do templo e chamá-los publicamente de ladrões 
e salteadores. Não eram simples religiosos, eram aqueles que dita-
vam as regras no seu tempo, jogavam as cartas do jogo de domina-
ção e manipulação do povo, assentavam-se nos primeiros lugares da 
sinagoga/templo, homens cuja "santidade" e "poder de Deus" eram 
medidos/avaliados somente pela aparência, externamente, pelo 
tamanho dos filactérios e franjas das roupas que usavam; eram 
aqueles que gostavam de orar em pé durante os cultos para serem 
vistos e admirados pelos outros homens ou para demonstrar um 
poder que julgavam ter [e não tinham]. 
Sem rodeios, apesar das duras palavras, mas em profundo amor, 
Jesus denunciava o pecado fosse ele institucional ou pessoal; olhan-
do nos olhos de quem quer que fosse, desmascarava o que ele sabia 
ser a perversão da vida e do convite amoroso de Deus no encontro 
com o homem. 
Esta semana vi escrito em um outdoor de uma grande e famosa igreja 
do Rio de Janeiro a frase: "Deus está levantando ricos e milionários 
para a Sua Glória. (...) Venha ser um deles", havia também, estampa-
da, a foto do pastor... (Ops!) eu disse pastor?  
Desculpe! Agora ele foi consagrado a apóstolo... 
Pois, é! Não vou discutir a apostolicidade do nosso irmão, mas meu 
lamento e espanto, semelhante ao do apóstolo Paulo na carta aos 
Gálatas, quando ele diz: "Admira-me que estejais passando tão 
depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro 
evangelho..." é perceber como uma grande parcela dos pastores/
religiosos hoje estão cedendo à tentação de transformarem as pedras 
em pães, jogarem-se dos pináculos de seus templos midiáticos e se 
ajoelharem diante da "grandeza" e da Prosperidade para conquista-
rem a glória das cidades e reinos deste mundo. 
Oro sinceramente para que ele e todos estes sacerdotes, profetas, 
missionários e apóstolos tenham tempo de se arrepender e crer no 
Evangelho simples de Jesus, a fim de encontrarem misericórdia e 
também [se possível] ensinar o caminho de volta aos seus discípulos, 
mas não posso ficar calado. 
Deus não precisa fazer alguém rico ou milionário para ser glorificado, 
servido ou conquistar a terra. Já cantava inspiradamente o poeta: "a 
sabedoria mora com gente humilde (...)", mas quem consegue discer-

nir este tempo sabe que o engano já se instalou no coração e esfriou 
o amor de quase todos. A proposta daquele outdoor pareceu-me não 
somente absurda e mentirosa, mas revela a grande iniqüidade e 
potestade camuflada de piedade e "bênção". Erra não só quem faz o 
convite para participar dos cultos a Mamom, mas também quem o 
cultua, serve-o com seus dízimos e ofertas e sobe as escadas dos 
pináculos atrás de seus líderes e guias espirituais na intenção de 
receber a mesma glória e poder deste mundo. 
Sinto profundo constrangimento por esta geração perversa que só 
consegue ver "Deus" na riqueza e na troca, na barganha, na compra 
da "bênção". Este "Deus" não é o meu Deus, não creio em um "Deus" 
que apenas seja Deus se for servido por ricos e milionários. Não creio 
em um "Deus" que expressa sua glória somente para aqueles que 
podem pagar por ela. 
Eu creio no Deus que se fez carne, que ao contrário do desejo de 
alcançar a glória para cima, pelo domínio, através da glória dos 
homens e do mundo, preferiu o caminho inverso e se rebaixou até se 
confessar como servo humilde. 
Os que vivem de fato para a glória de Deus podem até possuir algum 
bem (ou bens) neste mundo, podem por acaso ser chamados de 
ricos, milionários, mas seu coração certamente não estará no acúmu-
lo de tesouros, muito menos no prazer de serem considerados como 
tais. Os que vivem e expressam a glória de Deus são os simples, os 
misericordiosos, os limpos de coração; aqueles que mesmo não 
possuindo prata nem ouro sabem expressar o bem e a glória de amar 
a Deus não pelo que Ele pode dar, mas pelo Dom da vida em abun-
dância vivida gratuitamente. 
Lúcifer foi contaminado pelo brilho e ganância do seu próprio comér-
cio, aliás este foi um dos motivos de sua queda. A avareza que derru-
ba querubins facilmente derruba apóstolos e patriarcas, ainda nos 
dias de hoje. A denúncia que o apóstolo Pedro fez em sua comunida-
de neotestamentária é atual e verdadeira: "Assim como, no meio do 
povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos 
mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruido-
ras, até ao ponto de renegarem o Soberano Senhor que os resgatou, 
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 
E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será 
infamado o caminho da verdade; também, movidos por avareza, 
FARÃO COMÉRCIO DE VÓS, com palavras fictícias; para eles o 
juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dor-
me." (2 Pedro 2.1-2) 
Ainda dá tempo de voltar ao caminho da cruz e do arrependimento. 
Quem tem ouvidos para ouvir? 
O Deus que é glorificado sem som e sem palavras pela obra de suas 
mãos te abençoe rica, poderosa e sobrenaturalmente!  

Pablo Massolar 

Segunda 01 -  AcampaDentro Geração Vida 
Quarta 03 e Domingo 07- Ceia do Senhor e coleta de alimentos  
Domingo 07 - 17 h - Reunião União Feminina  
Terça 11 -  14 a 18 h - ÓTICA KYRIOS 
Quinta 11 -  19:30 h - Dinâmica para Casais 
Sábado   13 -  Congresso de Mulheres INV 
Sábado   20 -  Congresso de Homens INVSC 
Domingo 21 - 15 h - Reunião de Liderança 
                     - 17 h - Reunião do Evangelismo 
Sábado   27 -  19 h - CULTO de CASAIS 
Domingo  28 - 17 h - 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. BRADESCO AG 279BRADESCO AG 279BRADESCO AG 279---8 CC 125.0058 CC 125.0058 CC 125.005---111   

Assistência 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 
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Palavra Pastoral 
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São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 
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Igreja filiada ao Conselho de Ministros das 
Igrejas de Nova Vida do Brasil 

Pastor Presidente: Mauricio Lopes Fortunato 

Carta aos Jovens 
Meus amigos, acordem! 
Vocês estão sendo enganados! 
Foi dito a vocês: “Satisfaçam seus instintos e vocês 
serão felizes!” 
A Palavra de Deus diz: “Bem-aventurados os limpos de 
coração, porque eles verão a Deus” (Mateus 5.8). “Aos 
que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julga-
rá” (Hebreus 13.4). 
Foi dito a vocês: “Ouçam música em alto volume e 
vocês se sentirão bem!” 
A Palavra de Deus diz: “Voltando e descansando sereis 
salvos; no sossego e na confiança estaria a vossa salva-
ção...” (Isaías 30.15). “E a paz de Deus, para a qual fostes 
chamados em um corpo, domine em vossos cora-
ções...” (Colossenses 3.15). “A Palavra de Cristo habite 
em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando
-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, e 
hinos, e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com 
graça em vosso coração” (Colossenses 3.16). 
Foi dito a vocês: “Desliguem seu raciocínio, relaxem e 
não sejam críticos! Pensem positivamente e expan-
dam sua consciência através da meditação, das dro-
gas e de técnicas psíquicas”. 
A Palavra de Deus diz: “Portanto, sede sóbrios e vigiai em 
oração” (1 Pedro 4.7). “Sede sóbrios; vigiai; porque o 
diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando 
como leão, buscando a quem possa tragar; ao qual resisti 
firmes na fé,...” (1 Pedro 5.8-9). 
Foi dito a vocês: “Pratiquem o ocultismo – magia, 
bruxaria – e vocês obterão conhecimentos sobrenatu-
rais e poderes especiais”. 
A Palavra de Deus diz: “Entre ti não se achará quem faça 
passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinha-
dor, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro; 
nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivi-
nhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos; pois 
todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Se-
nhor” (Deuteronômio 18.10-12). “Ficarão de fora [da 
'grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do 
céu'] os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os 
homicidas, e os idólatras, e qualquer que que ama e co-
mete a mentira” (Apocalipse 22.15). “A sua parte será no 
lago que arde com fogo e enxofre” (Apocalipse 21.8). 

“Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles 
verão a Deus” (Mateus 5.8) 
Foi dito a vocês: “Procurem quem faz grandes sinais e 
prodígios, quem tem grandiosas visões e revelações, 
para que vocês tenham experiências especiais”. 
A Palavra de Deus diz: “Amados, não creiais a todo o 
espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já 
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo" (1 
João 4.1). “Porque surgirão falsos cristos e falsos profe-
tas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possí-
vel fora, enganariam até os próprios escolhidos” (Mateus 
24.24). 
Foi dito a vocês: “Unam-se, pois todas as religiões 
adoram o mesmo Deus”. 
A Palavra de Deus diz: “Eu sou o Senhor, teu Deus... Não 
terás outros deuses diante de mim” (Êxodo 20.2-3, o Pri-
meiro Mandamento). “Não aprendais o caminho dos genti-
os... Porque os costumes dos povos são vaida-
de” (Jeremias 10.2-3). “São como a palmeira, obra tornea-
da, porém não podem falar;...” (Jeremias 10.5). 
Jesus Cristo, o Filho de Deus, diz: “Eu sou o caminho, e a 
verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
mim” (João 14.6). 
Foi dito a vocês: “Todo ser humano é filho de Deus, 
pois em cada um habita o espírito divino”. 
A Palavra de Deus diz: “Mas, a todos quantos o recebe-
ram (a Jesus Cristo), deu-lhes o poder de serem feitos 
filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome; os 
quais... nasceram... de Deus” (João 1.12-13). “e, sendo 
ele [Cristo] consumado, veio a ser a Causa da eterna 
salvação para todos os que lhe obedecem” (Hebreus 5.9). 
Foi dito a vocês: “Não falem de pecado, apenas de 
falhas, deslizes, lapsos! O bem e o mal têm a mesma 
origem”. 
A Palavra de Deus diz: “o pecado é a vergonha das na-
ções” (Provérbios 14.34). “Ai dos que ao mal chamam 
bem e ao bem, mal; que fazem das trevas luz e da luz, 
trevas; e fazem do amargo doce e do doce amar-
go!” (Isaías 5.20). 
“Eu sou o Senhor, teu Deus... Não terás outros deuses 
diante de mim” (Êxodo 20.2-3) 
Foi dito a vocês: “Ouçam o seu interior. Se meditarem 
bastante, encontrarão a verdade dentro de si mes-
mos”.                                Continua na próxima página ... 



. Crescimento verdadeiro - 
Fontes da igreja local afirmam 
que o número de cristãos no Irã 
saltou de 500  adeptos em 

1979, para, pelo menos 100 
mil  nos dias de hoje. O presidente 

Mahmoud Ahmadinejad teria dito que seu 
governo precisa interromper o crescimento 
das igrejas domésticas em todo o Irã. De 
acordo com os códigos do islã, “apostasia” – 
ou renúncia formal da religião – é passível de 
pena de morte. 
Um grupo que monitora a perseguição aos 
cristãos relata que por toda a década passada 
a Igreja iraniana cresceu significativamente, e 
a estimativa real é que o número total de 
cristãos no país não seja apenas de 100 mil 
adeptos, mas que esteja em torno de 450 mil. 
O grupo afirmou ainda que o governo está 
empenhado em deter este avanço e tornar a 
prática da religião impossível para os cristãos 
iranianos. 
Embora as igrejas ligadas a minorias étnicas 
como armênios e assírios tenham autorização 
para ministrar a estes povos em sua própria 
língua, é totalmente proibida a pregação para 
qualquer pessoa que tenha origem muçulma-
na.   

. “Oh Glória??” - Um homem conhecido 
como "O Glória" pelos servidores da Assem-
bléia Legislativa de São Paulo chamou a 
atenção no velório do senador Romeu Tuma 
(PTB). Ele invadiu a cerimônia com cantos 
religiosos. "Adeus, seja a glória. Amém", 
repetia. 
Policiais militares pediram para o homem ter 
respeito com a família e com os amigos 
presentes. Após a conversa, o homem parou 
de cantarolar e saiu acompanhado pelos 
policiais. Fora do prédio, voltou a entoar o 
mesmo cântico. 
Segundo responsáveis pelo cerimonial da 
Assembléia Legislativa, "O Glória" aparece 
em quase todos os eventos da casa, por onde 
transita pelos corredores, escadas e restau-
rante, sempre cantando. 
"O Glória", cujo nome verdadeiro é Orlando 
Torres, é evangélico da Assembléia de Deus. 
"Faço isso para tocar o coração das pessoas", 
justificou o religioso, que disse fazer o mesmo 
ritual em "todo lugar onde tem eventos". 
. Mais ateus - Segundo a pesquisa mais 
recente, 44% dos holandeses se declaram 
ateus, 28% católicos, 19% protestantes, 5% 
muçulmanos e os outros 4% de outras religi-
ões. 

Mesmo com a maior parte da população ainda 
se declarando religiosa, o fato é que as igre-
jas do país estão cada vez mais vazias e não 
raro acabam ganhando outro fim: viram café, 
livraria, salão de cabeleireiro, pista de dança, 
restaurante, casa de shows... 
Alguns exemplos são o Café Olivier, em 
Utrecht, a livraria Selexyz, em Maastricht 
(apontada pelo jornal inglês The Guardian 
como a livraria mais bonita do mundo), a pista 
de dança do Hotel Arena, em Amsterdã, e a 
mais famosa casa de shows da capital holan-
desa, o Paradiso. 
Conhecido como o “templo do pop”, o Paradi-
so fica numa igreja do século 19, próxima à 
Leidseplein, no coração de Amsterdã, e toda 
banda e cantor pop que se preze tem que 
passar por ali - dos locais aos grandes nomes 
internacionais. 
Quem passou por lá estes dias pra fazer sua 
pregação foi Seu Jorge, acompanhado pela 
banda Almaz. Os "fiéis" adoraram! 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

A Palavra de Deus diz: “Porque do coração procedem os 
maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, 
falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que 
contaminam o homem” (Mateus 15.19-20).  
“Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não 
habita bem algum...” (Romanos 7.18). 
Foi dito a vocês: “Aceitem as crenças e o modo de ser de 
todos. Sejam tolerantes com as diferentes culturas e 
estilos de vida”. 
A Palavra de Deus diz: “Rogamo-vos, também, irmãos, que 
admoesteis desordeiros” (1 Ts 5.14). “Não sabeis que os 
injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis: nem 
os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os 
efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os 
avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os 
roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm 
sido; mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, 
mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cris-
to, e pelo Espírito do nosso Deus” (1 Coríntios 6.9-11). 
Por isso: 
• Resistam aos maus exemplos em revistas, no rádio, na TV 
e na internet, que falam de “amor” mas praticam imoralidades 
e querem arrastá-los para a destruição. 
• Mantenham-se firmes tendo por modelo ao Filho de Deus, 
Jesus Cristo, que é puro e santo. Ele mostrou, através da 
Sua vida e do Seu ensino, como age o verdadeiro amor! 
• Resistam à mistura religiosa antibíblica e ao ecumenismo. 
• Mantenham-se firmes nas quatro exclusividades das Sa-
gradas Escrituras: somente a Bíblia, somente Cristo, somente 
pela graça, somente pela fé. 
• Resistam à busca antibíblica por sinais e milagres. 

• Mantenham-se firmes no maior milagre: as chagas de 
Jesus Cristo, que entregou na cruz Sua vida pela nossa 
redenção e ressuscitou milagrosamente dentre os mortos ao 
terceiro dia. 
• Resistam ao domínio de uma cultura de “entretenimento” – 
que, infelizmente, se espalha cada vez mais no meio cristão. 
Essa tendência transforma até a cruz de Cristo em objeto de 
distração e blasfema contra a santidade de Deus. 
Mantenham-se firmes tendo por modelo ao Filho de Deus, 
Jesus Cristo, que é puro e santo. Ele mostrou, através da 
Sua vida e do Seu ensino, como age o verdadeiro amor! 
• Mantenham-se firmes no Deus triuno, que é ao mesmo 
tempo santo e justo, amoroso e misericordioso. 
• Resistam à confusão mística e às afirmações de que em 
todos habita uma “centelha divina”. 
• Mantenham-se firmes na consciência da completa corrup-
ção e perdição do coração humano, que depende da reden-
ção exclusivamente pela graça. 
• Resistam à “cultura musical” que imagina poder atrair pes-
soas à fé cristã através de elementos pagãos (por exemplo, 
ritmos alucinantes e que levam ao êxtase, repetições de 
palavras como mantras ou melodias extremamente lentas 
que estimulam o transe). 
• Mantenham-se firmes ouvindo hinos espirituais agradá-
veis, procedentes de corações tranqüilos e brandos. 
• Resistam às tendências desta época, atrás das quais se 
esconde o espírito do inimigo. 
• Mantenham-se firmes no Espírito de Deus que os separará 
deste mundo passageiro e os guiará a toda verdade. 
 

Dr. Lothar Gassmann 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  1  
1– Benjamim - Gn 35:18 

2– Filipos - At 16:6-40 

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: Curso de Doutrinas Básicas 
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. 
Após o batismo, continue seu estudo na turma 
de doutrinas básicas que utiliza os volumes 1, 2 
e 4 do conjunto doutrinário. 

E x e r c í c i o

s  b í b l i c o s  

1– Qual o nome do filho mais novo de Jacó ? 

2– Qual a primeira cidade da Europa a ouvir o evangelho ? 

Respostas 

i n t e r p r e t a ç ã o  b í b l i c a — P a r t e  9  
Erro número 8: assumir 
que um relato parcial seja 
um relato falso. Com fre-
qüência, os críticos tiram 
conclusões precipitadas com 
respeito a um relato parcial, 
tomando-o como falso. En-
tretanto, não é bem assim. 
Do contrário, quase tudo o 
que se tenha dito seria falso, 
já que poucas vezes há tem-
po e espaço suficientes para 
uma abordagem completa.  
Ocasionalmente, a Bíblia ex-
pressa a mesma coisa de 
diferentes modos, ou pelo 
menos de diferentes pontos 
de vista, em tempos distin-
tos. Portanto, a inspiração 
não exclui diversidade de 
expressão. Cada um dos 
quatro autores do Evangelho 

relata a mesma história de 
uma maneira diferente, para 
um grupo diferente de pes-
soas, e às vezes citam o 
mesmo incidente com pala-
vras diferentes. Compare, 
por exemplo, aquela famosa 
confissão de Pedro no Evan-
gelho segundo:  
 
Mateus: "Tu és o Cristo, o 
Filho do Deus vivo" (16:16). 
Marcos: "Tu és o Cris-
to" (8:29).  
Lucas: "És o Cristo de 
Deus" (9:20).  
 
Até mesmo os Dez Manda-
mentos, os quais foram es-
critos "com o dedo de 
Deus" (Dt 9:10), quando 
entregues, pela segunda vez, 

apresentam--se com varia-
ções (compare Êx 20:8-11 
com Dt 5:12-15). Há muitas 
diferenças entre os livros de 
Reis e de Crônicas nas des-
crições que eles fazem dos 
mesmos eventos; contudo, 
não incidem em nenhuma 
contradição nos aconteci-
mentos que narram. Se ex-
pressões assim tão importan-
tes puderam ser feitas de 
maneiras diferentes, então 
não há por que o restante 
das Escrituras ter de expres-
sar a verdade apenas de 
uma forma literal e inflexível 
em sua abordagem.  

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  
A Situação Crítica do Homem e o Poder de Deus - Martyn Lloyd-Jones - Editora PES - O que temos nestas cinco exposições é o evan-
gelho explicado com grande clareza e esperança.  
Feridos em nome de Deus - Marília de Camargo César - Editora Mundo Cristão - Histórias de cristãos machucados emocionalmente que 
tiveram sua fé abalada pelo convívio com pastores, líderes e membros das igrejas evangélicas. Um alerta sobre a ética no relacionamento 
pastor x ovelha. 

01 Nathália Silva 
01 Débora Valle 
01 Mauricio Fortunato 
02 Márcia Nascimento 
03 Marco Melo 
03 Luisa Santos 
04 Isaías Oliveira 
04 Paulo Brito 
05 Samuel Carvalho 
05 Rosana Cruz 
06 Alexandre Ferreira 
07 Cátia Camara 
07 Lígia Queiroz 
07 Adriano Benedito 
08 Mª José Marques 
09 Andréa Oliveira 
10 Kátia Rumbelsperger 

10 Aurora Penha 
13 Mª Eduarda Nasc. 
19 Jessica Batista 
20 Milena Souza 
22 Raquel Lemos 
22 Danilo Barros 
26 Sirena Moura 
27 Jorge Júnior 
27 Janise Nasc. 
27 Andréa Moreira 
 

BODAS 

04 Alciene & Celso 
11 Raquel & Fúlvio 
22 Sheyla & Vladmir 
23 Kátia & Paulo 
25 Daniele & Bruno 
27 Débora & Reinaldo 

F r a s e  

d o  m ê s  

 
Avivamento 

não é descer a 
rua com um 

grande tambor; 
é subir ao  
Calvário em 

grande 
choro.  

 
Billy Graham 

E b d — J o v e n s  
Escola bíblica especial para os jovens. 
       Reúne-se aos domingos a partir das 09:00h 
e estará também ministrando o Curso de 
Doutrinas Básicas numa linguagem jovem e 
incentivando o debate. Para jovens a partir de 
13 anos. 


