
 Domingo   
    09:00 h - EBD Jovens e Adolescentes (3º an) 
    09:30 h - EBD Adultos (Templo) 
    10:30 h - Culto 
    12:00 h - Almoço missionário na Cantina 
    16:30 h - Evangelismo nas ruas 
    18:00 h - Reunião de Intercessão 
    19:00 h - Culto 
  Segunda  07:00 h - Reunião de Oração 
  Terças 19:30 h - Ensaio Coral 
  Quartas 19:30 h - Culto  
  Sextas  19:30 h - 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  

  

Cristo como cabeça de seu corpo, a igrejaCristo como cabeça de seu corpo, a igreja  
No entanto, isso não é tudo. O apóstolo Paulo comparou a igreja 
com um corpo que tem muitas partes, mas uma só cabe-
ça: Cristo. Logo depois de afirmar, enfaticamente, a deidade, a 
eternidade e a proeminência absoluta de Cristo, Paulo escre-
veu: "Ele é a cabeça do corpo, da igreja" (Cl 1.18). “E sujeitou 
todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o consti-
tuiu como cabeça da igreja, Que é o seu corpo, a plenitude 
daquele que cumpre tudo em todos” (Ef 1.22-23) 
Cristãos individuais são como partes do corpo, existem não para 
si mesmos, mas para o bem de todo o corpo: 
“Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de 
todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz 
o aumento do corpo, para sua edificação em amor” (Ef 4.16) 
Além disso, cada parte é dependente de todas as outras, e todas 
estão sujeitas à Cabeça. Somente a Cabeça é preeminente, e, 
além disso, “De maneira que, se um membro padece, todos 
os membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, 
todos os membros se regozijam com ele” (1Co 12.26) 
Até aquelas partes do corpo aparentemente insignificantes são 
importantes (v. 12-20). "Deus dispôs os membros, colocando 
cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, po-
rém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?" (v18-19). 
Qualquer evidência de egoísmo é uma traição de não somente o 
resto do corpo, mas também da Cabeça. Essa figura torna o 
altruísmo humilde em virtude elevada na igreja – e exclui comple-
tamente qualquer tipo de egocentrismo. 
  

Escravos de CristoEscravos de Cristo  
A linguagem de escravo do Novo Testamento enfatiza, igualmen-
te, esta verdade. Os cristãos não são apenas membros de um 
corpo, sujeitos uns aos outros e chamados à comunhão de sacri-
fício. Somos também escravos de Cristo, comprados com seu 
sangue, propriedade dele e, por isso, sujeitos ao seu senhorio.  
Escrevi um livro inteiro sobre este assunto. Há uma tendência, eu 
receio, de tentarmos abrandar a terminologia que a Escritura usa 
porque – sejamos honestos – a figura de escravo é ofensiva. Ela 
não era menos inquietante na época do Novo Testamento. Nin-
guém queria ser escravo, e a instituição da escravidão romana 
era notoriamente abusiva. No entanto, em todo o Novo Testa-
mento, o relacionamento do crente com Cristo é retratado como 
uma relação de senhor e escravo. Isso envolve total submissão 

ao senhorio dele, é claro. Também exclui toda sugestão de orgu-
lho, egoísmo, independência ou egocentrismo. Está é simples-
mente mais uma razão por que nenhum tipo de egocentrismo tem 
lugar na vida da igreja. 
O próprio senhor Jesus ensinou claramente este princípio. Seu 
convite a possíveis discípulos foi uma chamada à total auto 
renúncia: “E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, 
negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-
me” (Lc 9.23)ACF 
Os doze não foram rápidos para aprender essa lição, e a intera-
ção deles uns com os outros foi apimentada com disputas a 
respeito de quem era o maior, quem poderia ocupar os principais 
assentos no reino e expressões semelhantes de disputas ego-
cêntricas. 
Por isso, na noite de sua traição, Jesus tomou uma toalha e uma 
bacia e lavou os pés dos discípulos. Sua admoestação para eles, 
na ocasião, é um poderoso argumento contra qualquer sussurro 
de egocentrismo no coração de qualquer discípulo: 
“Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis 
também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o 
exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós tam-
bém” (Jo 13.14-15) 
Foi um argumento do maior para o menor. Se o eterno Senhor da 
glória se mostrou disposto a tomar uma toalha e lavar os pés 
sujos de seus discípulos, então, aqueles que se chamam discípu-
los de Cristo não devem, de maneira alguma, bus-
car preeminência para si mesmos. Cristo é nosso modelo, e 
não Diótrefes. 
Não posso terminar sem ressaltar que este princípio tem uma 
aplicação específica para aqueles que estão em posições de 
liderança na igreja. É um lembrete especialmente vital nesta era 
de líderes religiosos que são super estrelas e pastores jovens 
que agem como estrelas de rock. Se Deus chamou você para ser 
um presbítero ou um mestre na igreja, ele o chamou não para a 
sua própria celebridade ou engrandecimento. Deus o chamou a 
fazer isso para a Glória dEle mesmo. Nossa comissão é pregar 
não: “Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 
Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos 
(escravos) por amor de Jesus” (2Co4.5) 

John MacArthur        
A Heresia do EgocentrismoA Heresia do Egocentrismo  

Traduzido por: Francisco Wellington Ferreira 

 

SÁBADO 02     19H CULTO ADOLESCENTES  

DOMINGO 03 E QUARTA 06 - CEIA DO SENHOR 

DOMINGO 03   17H REUNIÃO UNIÃO FEMININA  

DOMINGO 17   15 H - REUNIÃO LIDERANÇA 

                  17 H - REUNIÃO EVANGELISMO 

                  17 H - REUNIÃO GERAÇÃO VIDA 

SÁBADO 23      9 H  - 8º ENCONTRO HOMENS  

                  15 H CHÁ DA UNIÃO FEMININA 

DOMINGO 24   17 H - DESPERTA DÉBORA 

C o n t i n u a ç ã o  d a  p á g i n a  1  

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. Dra. Nilcéa Vilela atende por agendamento. 3890-3867 
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A Heresia do EgocentrismoA Heresia do Egocentrismo  
John MacArthur 
 “E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, 
porque com tais sacrifícios Deus se agrada” (Hb 13.16) 
O egocentrismo não tem lugar na igreja. Nem devíamos dizer 
isso, mas, desde o alvorecer da era apostólica até hoje, o amor 
próprio em todas as suas formas tem prejudicado incessante-
mente a comunhão dos santos. Um exemplo clássico e antigo de 
egocentrismo fora de controle é visto no caso de Diótrefes. Ele é 
mencionado em 3 João 9-10, onde o apóstolo diz: 
“Tenho escrito à igreja; mas Diótrefes, que procura ter entre 
eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à 
memória as obras que ele faz, proferindo contra nós pala-
vras maliciosas; e, não contente com isto, não recebe os 
irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora 
da igreja” (3Jo 9-10)  
Diótrefes anelava ser preeminente em sua congregação (talvez 
até mais do que isso). Portanto, ele via qualquer outra pessoa 
que tinha autoridade de ensino – incluindo o apóstolo amado –
 como uma ameaça ao seu poder. João havia escrito uma carta 
de instrução e encorajamento à igreja, mas, por causa do desejo 
de Diótrefes por glória pessoal, ele rejeitou o que o apóstolo 
tinha a dizer. Evidentemente, ele reteve da igreja a carta de 
João. Parece que ele manteve em segredo a própria existência 
da carta. Talvez ele a destruiu.  
Por isso, João escreveu sua terceira epístola inspirada para, em 
parte, falar a Gaio sobre a existência da carta anterior. Na verda-
de, o egoísmo de Diótrefes o tornou culpado do mais pernicioso 
tipo de heresia: ele rejeitou ativamente e se opôs à doutrina 
apostólica. Por isso, João condenou Diótrefes em quatro atitu-
des: ele rejeitou o ensino apostólico; fez acusações injustas 
contra um apóstolo; foi inóspito para com os irmãos e excluiu 
aqueles que não concordavam com seu desafio a autoridade de 
João. Em todo sentido imaginável, Diótrefes era culpado da mais 
obscura heresia, e todos os seus erros eram frutos de egocen-
trismo. 
Em nosso estado caído, estado de carnalidade, somos todos 
assediados por uma tendência para o egocentrismo. Isto não é 
uma ofensa insignificante, nem um pequeno defeito de caráter, 
nem  irrelevante ameaça à saúde de nossa fé. Diótrefes ilustra a 
verdade de que o amor próprio é a mãe de todas as heresias. 
Todo falso ensino e toda rebelião contra a autoridade de Deus 
estão, em última análise, arraigados em um desejo carnal de ter 
a preeminência – de fato, um desejo de reivindicar para si mes-
mo aquela glória que pertence legitimamente a Cristo. Toda 
igreja herética que já vimos tem procurado suplantar a verdade e 
a autoridade de Deus com seu próprio ego pretensioso. De fato, 
o egocentrismo é herético porque é a própria antítese de tudo 
que Jesus ensinou ou exemplificou. E produz sementes que dão 
origem a todas as outras heresias imagináveis. 

  

Portanto, não há lugar para egocentrismo na igreja. Tudo no 
evangelho, tudo que a igreja tem de ser e tudo o que aprende-
mos do exemplo de Cristo golpeia a raiz do orgulho e do ego-
centrismo humano. 

KoinoniaKoinonia  
As descrições bíblicas de comunhão na igreja do Novo Testa-
mento usam a palavra grega koinonia. O espírito gracioso que 
essa palavra descreve é o extremo oposto do egocentrismo. 
Traduzida diferentemente por comunhão, compartilhamento, 
cooperação e contribuição, esta palavra é derivada de koinos, a 
palavra grega que significa "comum".  
Ela denota as ideias de compartilhamento, comunidade, partici-
pação conjunta, sacrifício em favor de outros e dar de si para o 
bem comum. 
Koinonia era uma das quatro atividades essenciais que mantinha 
os primeiros cristãos juntos: "E perseveravam na doutrina dos 
apóstolos e na comunhão [koinoniakoinonia], no partir do pão e nas 
orações" (At 2.42). O âmago da comunhão na igreja do Novo 
Testamento era o culto e o sacrifício de uns pelos outros, e não 
festividade ou funções sociais. A palavra em si mesma deixava 
isso claro nas culturas de fala grega. Ela foi usada em Romanos 
15.26 para falar de "uma coleta em benefício dos pobres" (ver 
também 2 Co 9.3). Em 2 Coríntios 8.4, Paulo elogiou as igrejas 
da Macedônia por "participarem [koinoniakoinonia] da assistência aos 
santos". Hebreus 13.16 diz: “E não vos esqueçais da benefi-
cência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se 
agrada” 

Uns aos outrosUns aos outros  
Esse fato é ressaltado também pelos muitos "uns aos ou-
tros" que lemos no Novo Testamento. Somos ordenados: a 
amar "uns aos outrosuns aos outros" (Jo 13.34-35; 15.12, 17); a não julgar 
"uns aos outrosuns aos outros" e ter o propósito de não por tropeço ou escân-
dalo ao irmão (Rm 14.13); a seguir "as coisas da paz e também 
as da edificação de uns para com os outrosuns para com os outros" (Rm 14.19); a 
ter "o mesmo sentir de uns para com os outrosuns para com os outros" e aco-
lher "uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para 
a glória de Deus" (Rm 15.5, 7). Somos instruídos a levar "as 
cargas uns dos outrosuns dos outros" (Gl 6.2); a sermos benignos uns para 
com os outros, "perdoando... uns aos outrosuns aos outros" (Ef 4.32); e a 
sujeitar-nos "uns aos outros uns aos outros no temor de Cristo" (Ef 5.21). Em 
resumo, 
“Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humil-
dade; cada um considere os outros superiores a si mes-
mo” (Fp 2.3) 
No Novo Testamento, há muitos mandamentos semelhantes que 
governam nossos relacionamentos mútuos na igreja. Todos eles 
exigem altruísmo, sacrifício e serviço aos outros. Combinados, 
eles excluem definitivamente toda expressão de egocentrismo 
na comunhão de crentes.  

continua na última página... 



. SERÁ? - A atriz Sharon 
Stone está sendo o alvo de 
processos na justiça, movi-
do pela filipina Erlinda 
Elemen, que trabalhou 

como babá em sua casa. Segundo o “TMZ” 
a babá está processando Stone por tê-la 
humilhado repetidas vezes, chamando de 
“filipina idiota”, entre outras ofensas. 
Cristã, Elemen foi demitida por Stone em 
fevereiro de 2011, e no processo judicial 
alega que, entre outras humilhações era 
impedida de ler a bíblia enquanto estava no 
seu quarto, dentro da casa da atriz. 
A babá afirma ainda que Stone a teria 
proibido de se dirigir aos seus filhos, para 
que eles não aprendessem a falar com o 
mesmo sotaque que ela. A atriz é acusada 
também de se recusar a pagar as horas 
extras trabalhadas por Elemen, que conta 
ter sido agredida verbalmente quando 
confrontou a atriz sobre tal pagamento. Em 
um ataque de fúria a agressão teria ocorri-
do na frente de outras pessoas, incluindo 
convidados e outros funcionários da casa. 
O advogado de Sharon Stone disse que 
“este é um processo absurdo, aberto por 

um ex-empregado descontente que está 
interessado em adquirir dinheiro da manei-
ra que pode”. 

. Estereótipo - A novela “Avenida Brasil”, 
da Rede Globo, trás uma personagem 
evangélica vivida na trama por Paula Burla-
maqui. Na novela, escrita por João Emanu-
el Carneiro, a atriz vive uma personagem 
chamada Dolores, que foi atriz pornográfica 
e se converteu ao evangelho. “Adoro per-
sonagens polêmicos”, disse Paula, que 
antes da estreia da novela já falava da 
repercussão de sua personagem na trama. 
Antes conhecida como Soninha Catatau, 
ela agora será chamada de Dolores Neiva 
e será a mãe do homossexual Roni, vivido 
por Daniel Rocha. 
 Paula Burlamaqui participou de cultos em 
algumas igrejas como “laboratório”, termo 
usado por atores para descrever o contato 
com o contexto do personagem. “Eu fui a 
alguns cultos evangélicos em igrejas e 
também assisti pela internet”, conta a atriz, 
explicando como estudou para compor seu 
personagem. Nas primeira imagens da atriz 
caracterizada para a novela, ela aparece 
segurando uma Bíblia. 

. Simpatizante? - Famosa por suas partici-
pações em novelas da Rede Globo, a atriz 
Susana Vieira criou recentemente um perfil 
no Twitter e vêm demonstrando amizade 
com nomes conhecidos da música gospel, 
como Mara Maravilha e Aline Barros. 
 Além da proximidade com as cantoras 
evangélicas, Susana demonstrou, através 
da rede social, lamentar o quão pouco a 
mídia fala de Deus. “Jennifer Lopez foi 
eleita pela Forbes a celebridade mais 
poderosa, o Bono Vox, o músico mais rico. 
Fala-se muito em poder e pouco em 
Deus!”, escreveu a atriz no último dia 19. 
 A atriz citou Deus também ao comentar o 
caso de Carolina Dieckmann, afirmando 
que a ajuda divina pode ajudar também em 
casos de pedofilia: “Feliz em ver que a 
policia está agindo no caso da Carolina 
Dieckmann. Privacidade é um direito de 
TODO ser humano!  Se Deus quiser, esta 
mesma eficiência será usada nos casos de 
pedofilia e prostituição 
virtual. Chegou a hora de 
dar um basta nessa ba-
gunça”. 

D e  o l h o  n a  m í d i a  

NÃO DESPERDIÇES A TUA VIDANÃO DESPERDIÇES A TUA VIDA  
JOHN PIPER 
Mas o que para mim era lucro considerei como perda 
por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda 
todas as coisas, pela excelência do conhecimento de 
Cristo Jesus, meu Senhor; pelo qual sofri a perda de 
todas estas coisas, e as considero como esterco, 
para que possa ganhar a Cristo.(Filipenses 3: 7-8) 
Você não precisa saber muitas coisas, de modo a fazeres 
grandes diferenças para Deus no mundo de hoje. Mas o 
que precisas saber são poucas coisas que são 
grandiosas demais, e estar disposto a viver por elas e 
morrer também por elas. As pessoas que farão grandes 
diferenças no mundo para o SENHOR DEUS, não são 
pessoas que estão dominadas por muitas  coisas e 
paixões,  são as pessoas que têm sido dominadas por 
pouquíssimas coisas mas que são grandiosas. 
Você quer que a sua vida valha a pena? Você não 
precisa ter um elevado quociente de inteligência (QI), 
você não precisa ser esperto, não precisa de ter uma boa 
aparência, não é necessário que seja de uma boa família, 
tenha uma boa formação superior…tu só precisas saber 
de algo básico, simples, glorioso, majestoso, obvio, 
imutável e eterno, e entregar-se a isso e se disponibilizar 
para viveres de acordo a essa realidade. 
Qualquer pessoa que quiser fazer diferença no mundo 
conseguirá se o que lhe domina é algo valioso, se os 
seus desejos e paixões estiverem focalizados em algo 

que é grandioso. Muitos não querem fazer a diferença 
nesse mundo porque buscam coisas fúteis e sem valor 
para a eternidade. Tudo o que você quer é ser amado 
pelo mundo… talvez sonhes em terminar o ensino 
superior, fazer o mestrado, conseguir um bom emprego e 
ganhar muito dinheiro, encontrar um esposo ou esposa, 
ter uma boa casa, um bom carro, ter longos fins de 
semana, ter boas férias, envelhecer com saúde, ter uma 
boa aposentadoria, morrer suavemente e no final nada 
de inferno! É tudo o que tu queres! 
Tu nem tens a mínima ideia do impacto que a tua vida 
terrena tem para a tua eternidade! Tudo o que estiveres a 
fazer aqui na terra terá uma repercussão muito grande na 
eternidade! É algo trágico viver assim com essa 
mentalidade focada nas coisas materiais. 
Duas semanas atrás, recebi uma notícia na nossa igreja 
de que Rubi Eloisa e Lora Edward foram mortas no 
Camarões. Rubi Eloisa, quase com 80 anos de idade, 
solteira por toda a vida, uma enfermeira, viveu toda a sua 
vida por uma coisa: fazer com que Jesus Cristo fosse 
conhecido entre os doentes e os pobres num dos lugares 
mais difíceis de se alcançar almas (Camarões). 
Lora Edward, doutora e médica, aposentou-se cedo, 
parceira da Rubi, quase caminhando na idade dos 80 
anos, ia de rua a rua em Camarões anunciando Jesus e 
curando as pessoas. Numa viagem os freios do carro 
falharam e morreram instantaneamente. 

Continua ao lado ... 

P a r a  r e f l e x ã o  
1– (2Sm 17:18-19) 
2– José - (Gn 37:28) 

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

d o  M ê s  d e  J u n h o  

E B D -  A d u l t o s  

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

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

E x e r c í c i o s  

b í b l i c o s  

1 – Quando foram 2 homens escondidos em um poço? 
2 – Quem foi vendido por 20 moedas de prata?  

Respostas 

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

Eu te pergunto: essa foi uma vida trágica? Duas 
mulheres, uma com 80 anos e a outra quase da mesma 
idade, viveram toda a sua vida por uma única ideia: 
JESUS CRISTO magnificado entre os pobres e doentes 
nos lugares mais difíceis, depois de 20 anos de formação 
na Califórnia (América), deitaram para fora as suas vidas 
de trivialidade e futilidades e decidiram viver e morrer por 
Cristo. Essa foi uma vida trágica? Não foi uma vida 
trágica, eu lhe mostrarei o que é uma vida trágica: 
Tenho um artigo na minha mão com o título: estrelas se 
aposentaram cedo. Fevereiro de 1998, Bob e Jimmy se 
aposentaram cedo dos seus trabalhos a cinco anos atrás, 
um tinha 59 anos de idade e o outro 51. Agora eles vivem 
na Flórida. Passam o seu tempo a viajar no seu iate, 
jogando softball e colecionando conchas. Isso é que é 
algo trágico! E há pessoas que estão investindo milhões 
de dólares para que você compre esse sonho. 
Eu tenho poucos minutos para te dizer, te implorar: 

NÃO COMPRE ESSE ESTILO DE VIDA. 
Com todo o meu coração, eu te imploro…não compre 
esse sonho. 
O sonho de todo homem é ter uma boa casa, um bom 
carro, um bom emprego e uma boa família, uma boa 
aposentadoria, colecionando conchas! No final de tudo 

quando estiverem em frente do SENHOR para serem 
julgados de tudo quanto fizeram aqui na terra, dirão 
assim: aqui está SENHOR a minha coleção de conchas!  
Olha SENHOR, as minhas coleções de conchas e 
também tenho bons barcos, olhe para o meu iate. 
 

Não é o que a Rubi e a Lora vão apresentar no 
julgamento de Cristo no último dia. Não desperdices a 
sua vida, não desperdices a tua vida…viva para Jesus 
Cristo, não desperdices a tua vida no pecado, não 
desperdices no álcool, na prostituição, na mentira, no 
adultério, no roubo, na feitiçaria, na idolatria, em falsos 
deuses, nas inimizades e brigas, no ódio…no pecado…
não desperdices nas raves, farras e discotecas…viva 
para a honra e glória de Deus, longe do pecado, se 
santificando dia após dia, lendo a Bíblia diariamente para 
conheceres a Lei do teu Deus, frequentando a igreja, 
aprendendo mais sobre a vida cristã e sobre a santidade, 
sendo um ganhador de almas para Jesus, pregando o 
Evangelho de Jesus Cristo aos teus colegas, amigos e 
vizinhos, viva assim para que tenha algo valioso para 
apresentar no Dia do Julgamento Final. 
 

Não desperdices a tua vida, não desperdiça a tua vida…Não desperdices a tua vida, não desperdiça a tua vida…   

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 anatomia de uma dor - Um luto em observação - C. S. Lewis - Editora Vida - Um relato da dor do autor pela perda da sua 
amada e como ele entendeu isto diante de Deus. 
A Maior luta do mundo - C. H. Spurgeon - Editora Fiel -  Sermão pregado um ano antes da sua morte, em que Spurgeon defini a 
nossa luta contra o pecado. 

01 Patrícia Medina   

02 Myllena Mendes   

03 Flávio Valle   

05 Rosimeire Lopes   

05 Andreia Andrade   

06 Andréa Moris   

06 Sônia Munis   

08 Dermival Félix   

09 Djaneide Rocha 
11 Rafael Rodrigues   

12 Deolinda Martins   

13 Henri Alencar   

13 Natachy Lopes   

13 Pedro Filho   

14 Fábio Fortunato   

14 Ilda Vilela   

15 Naiara Luiz 
15 Jéssica Rocha   

15 Márcia Santos   

15 Alex Moura   

16 Valmir Silva 
17 Adriana Rosa 
18 Annelize Rodrigues   

19 Jair Santos   

22 Elsa Souza   

23 Suzana Reis   

28 Loiane Mello  

29 Neide Cardoso   

29 Pedro Mesquita   

  

BODASBODAS  
06 Marieta & João 
12 Carla & Mauro 
13 Miriam & Alexandre 
20 Mônica & Michel 
24 Danielli & Rafael 
27 Lourdes  & Fernando 
27 Regina & Eduardo 

F r a s e  

d o  m ê s  

“Se alguém 
buscar 

a aceitação 
de Deus  
baseada, 

de alguma 
forma, no seu 
modo de viver, 

Está 
declarando 
que a morte 
de Cristo foi  

desnecessária.” 
MalcolmMalcolm  
SmithSmith  

E B D  

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

As Escolas Bíblicas Dominicais 
Especiais para Jovens e Adolescentes 

reúnem-se aos domingos a partir das 9 horas 
numa linguagem jovem e incentivando o debate. 
No terceiro andar nas suas respectivas salas. 

http://www.editoravida.com.br/loja/product_info.php?products_id=82

