
- Não dado à bebedeira – não pode ter sua imagem ligado a 
bebedeira
- Não violento – Um homem agressivo, mas que suporta 
pressões pacientemente;
- Inimigo de contendas – Um pacificador, para ajudar a 
resolver problemas na igreja - Rm.16:17,18
- Não avarento – um governo avarento não condiz com a 
vida cristã. Vai lidar com necessidades humanas e com 
recursos da igreja.

B) IRREPREENSÍVEL NA FÉ:
  - Não neófito – novo na fé, sem maturidade espiritual para o 
ofício
  - Bom testemunho dos de fora – bom nome na igreja e na 
sociedade - v.7
  - Apegado à Palavra – Tt.1:9 – piedoso, que tem vida 
devocional, vida com Deus;
  - Amadurecido contra os laços do diabo – orgulho, vaidade, 
presunção, exploração, valer-se do cargo com outros 
objetivos, etc. (aquele que peca sem sentir por isso 
vergonha!)
   - Experimentado na fé – equilíbrio espiritual/maduro. Firme 
na sã doutrina. Que não se escandaliza facilmente com os 
problemas que irá tratar.

C) HABILIDADES PARA GOVERNAR – V.4
  - O governo espiritual é muito mais difícil do que o 
administrativo;
  - Que governe bem a própria casa – é princípio para quem 
quer governar a igreja

I Tm.3:1-7

“Fiel é a Palavra: Se alguém aspira ao episcopado, 

excelente obra almeja”

Quem aspira cuidar da igreja de Cristo, deseja 
uma obra excelente. Mas deve ser um desejar piedoso, que 
vise servir a igreja de Cristo neste ofício; (I Pe.5:1-4). Deve 
saber que as coisas mais excelentes são também as mais 
árduas e difíceis (Calvino). 

QULIFICAÇÕES DO PRESBÍTERO
O Presbiterato é um ofício de governo 

Administrativo e Espiritual da igreja. Em I Tm.5:17 – Paulo 
nos alerta das honras dos presbíteros que presidem bem 
(regentes) e dos que se afadigam na Palavra e no ensino da 
Igreja (docentes). Deve ser um membro da igreja que 
expressa algumas qualidades – o uso do termo “Ancião” é 
para descrever a maturidade, o equilíbrio, a dignidade e o 
respeito por excelências. 

O PRESBÍTERO TEM QUE SER UMA PESSOA 

“IRREPREENSÍVEL” – V.2 

A) IRREPREENSÍVEL NA MORAL:
- Esposo de uma só mulher – a situação relacionada ao 
casamento. v.3 - moral familiar
- Temperante –O Conselho trata assuntos difíceis que exige 
maturidade e autocontrole 
- sóbrio – equilíbrio moral e intelectual. Vigilante de si mesmo
- modesto – não pode ser soberbo, vaidoso, cheio de si, etc.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

Maio       
Congresso da Família
Congresso da Família

Congresso da Família - EBD
Congresso da Família - Culto 

O Conselho da Igreja esteve reunido na última terça-feira, dia 17, e comunica à Igreja suas decisões:

- Resolveu restaurar à comunhão a jovem Nathália Regina Andreatta Itamura, receber por transferência seu esposo 

Pedro Wolff Itamura e batizar o filho do casal (Lorenzo) no dia 22/04/18, por ocasião do Culto Vespertino;

- Registra a transferência da jovem Thaís D´Karla Santos Alencar, oriunda da IP de Rio Brilhante;

- Recebeu por jurisdição a pedido o Casal Sandro Neimaier Meichtry, Vanessa Kely de Souza Meichtry e sua filha Ana 

Júlia Dantas Meichtry e marcou o batizado do filho do casal, José Miguel, para o dia 22/04, por ocasião do Culto 

Vespertino;

- Recebe por Jurisdição a pedido a jovem Isabela Gondim;

- Resolveu solicitar a transferência de Carlos Alberto Ribeiro Magalhães Jr. Junto à Igreja Cristã Evangélica do Brasil, em 

Jardim América, Goiânia/Goiás;

- Recebe, toma conhecimento e analisa parecer da Comissão de Exame de Contas referente ao 1º Trimestre de 2018;

- Recebe relatório da tesouraria referente ao mês de março e observa melhora na arrecadação dos dízimos;

- Recebe relatório da Escola Presbiteriana Erasmo Braga referente ao ano de 2017 e elogia os bons trabalhos e 

progresso da Escola em todas as áreas;

- Recebe orçamento para reforma do Acamp. Maanaim e aprova execução com os ajustes que foram comunicadas à 

tesouraria;

- Autoriza o Reverendo Werley a dar início aos trâmites burocráticos para início das obras de reforma da Congregação 

Vista Alegre;

- Toma conhecimento e comunica a agenda dos pastores Ildemar e Wanderson, a saber:

Rev. Ildemar: 23 a 27/04 (mestrado em São Paulo)

                       28 e 29/04 (aniversário IP Central de Campo Grande);

Rev. Wanderson: 06/05: Prova Capelania Aeronáutica

                             31/05 a 01/06: Conferência Fiel de Jovens

                             08 a 28/07: Férias

 DATA            PROGRAMAÇÃO         HORÁRIO 

04/05

05/05  

06/05 

06/05 

19h30

19h30 

09h

19h

DATA           PROGRAMAÇÃO            HORÁRIO 

 20/05

 27/05

 27/05

 27/05

Eleição dos Oficiais 
Aniversário da Igreja - EBD

Aniversário da Igreja - Almoço
Aniversário da Igreja - Culto

09h

09h

12h

19h 

  - Hospitaleiro – sua casa seja parte do reino na hora de 
hospedar um pregador, etc.
   - Ser um crente fiel – exemplar, modelo do rebanho, 
inclusive dizimista;
   - Ele deve amar a Igreja de Deus – Um oficial que não 
ama a Igreja de Cristo é um desastre, “aceita tudo em 
nome do amor”, sem critérios santos.
   - Apto para ensinar – refere-se mais ao presbítero 
Docente (pastor), embora seja uma habilidade que deve 

ser buscada pelo presbítero regente também.
Na Assembléia do dia 20/05 os membros da 

igreja estarão elegendo 4 presbíteros para compor o 
conselho da Igreja. Está vencendo o mandato de 4 dos 
presbíteros atuais. Vamos orar pelos oficias da igreja.

Rev. Ildemar de Oliveira Berbert
Pastor da Igreja 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO   



Durante o culto mantenha o celular desligado!

22/04 - Maria A. da Silva Cordeiro - 99928-6826

23/04 - Cláudia dos Anjos Magri - 9624-6397

          - Gabriela de Brito Silva - 3423-2298

24/04 - Geovana Wilches Mantuani - 99689-8144

          - João Vitor Almeida Silva - 99627-1274

          - Lilia Rosângela V. I. Branquinho - 3424-3000

25/04 - Adalberto Jorge Ferreira - 99962-6887

26/04 - Andréia Cristina B. Cândido - 99652-7577

          - Fabiane Assis Fernandes - 3426-0424

          - Solange C. Martins de Oliveira - 3424-9157

27/04 - Adair Antonio da Silva Junior - 98134-4680

          - Leilane Renovato Albuquerque - 3421-9585

ANIVERSARIANTES! PARABÉNS!

Nossa igreja completará este ano 67 anos de organização. 
O preletor será o Rev. Carlos Orlandi Júnior da Igreja 
Presbiteriana Esperança, de Campo Grande. As 
comemorações acontecerão no Domingo, dia 27/05. 
Confira a programação:
- Escola Dominical Especial -  Rev. Carlos Orlandi Junior;
- Almoço Comemorativo;
- Culto Solene - Rev. Carlos Orlandi Júnior.

 
ANIVERSÁRIO DA IGREJA   

 
CAMPANHA DO AGASALHO - JUNTA DIACONAL
Ajude a aquecer uma família no inverno desse ano. Nossa 
meta é ajudar  famílias carentes de nossa cidade, para isso, 
estaremos recebendo até junho, doações de: cobertores, 
lençóis, agasalhos, casacos, roupas e calçados em geral. A 
caixa para doação encontra-se na saída do templo.“Mais 
bem-aventurado é dar do que receber”. At 20.35

“Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu a 
petição que eu lhe fizera”. I Sm 1.27 O Projeto ANA tem por 
objetivo principal conscientizar, despertar e estimular as 
auxiliadoras presbiterianas a orar individual e diariamente 
por seus filhos de oração. Mãe, ore por seu filho! Se você 
não conhece este projeto venha e participe conosco. 
Terças-feiras às19h, na igreja.

Faleceu na última quinta-feira, dia 19/04, nosso amado 
irmão Anderson Vargas Parada. Nascido no dia 06/08/1994, 
filho de Isabel Cristina Parada, este precioso jovem foi 
admitido em nossa Igreja por Batismo e Pública profissão de 
fé no dia 31 de dezembro de 2012, realizados pelo Pr. 
Ildemar. Desde então demonstrou testemunho exemplar, 
compromisso com a Igreja atuando em diversos ministérios. 
Concluiu o Curso de Preparação de Obreiros (CPO) e 
estava prestes a concluir o Curso de Bacharel em Biologia. 
Deixa para toda a Igreja um legado de vida cristã e 
especialmente aos jovens um exemplo a ser seguido. 
“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos”. 
SL. 116.15

 
DESCANSOU NO SENHOR

 
PROJETO ANA

A diretoria do Acampamento Maanaim agradece 
imensamente a todos que prestigiaram, compareceram e a 
todos da equipe de trabalho que carinhosamente 
prepararam deliciosa refeição com amor e dedicação 
sempre com primor a cada evento. Muito obrigado, Deus 
abençoe ricamente à todos e esperamos vê-lo no próximo 
evento.

 
AGRADECIMENTO DIRETORIA MAANAIM 

Todos os membros da Igreja estão convocados para a 
Assembleia da Igreja no dia 20/05/2018, para a eleição de 
oficiais. Serão eleitos 4 presbíteros e 7 Diáconos. Vejam os 
nomes dos irmãos no Edital na porta da Igreja. Esse 
processo deve ser regado de oração e sem qualquer 
campanha eclesiástica. Cremos na direção do Espírito 
Santo sobre a vida da igreja.

Vem aí nosso Congresso da Família nos dias 04, 05 e 

06/05. Confira a programação:
04/05 - Palestra - Rev. Paulo Andreussi às 19h30min
05/05 - Palestra - Rev. Paulo Andreussi às 19h30min         
06/05 - EBD Especial - Rev. Paulo Andreussi às 09h
 06/05 - Culto - Rev. Paulo Andreussi às 19h

Está em andamento a Campanha de ofertas e doações para 
a conclusão do salão social da igreja. Durante este restante 
de ano trabalharemos neste projeto de conclusão das obras 
do salão:  Ar condicionado, som e a marquise da frente.  
Nos próximos dias será instalada a parte de iluminação. Ore 
ao Senhor e disponha o seu coração a participar desta obra. 
Os envelopes e o “Livro de Ouro” para as doações se 
encontram com os diáconos na porta da igreja. “Deus ama 
quem dá com alegria”.

CAMPANHA DE OFERTAS PARA O TÉRMINO DO SALÃO 

 
CONGRESSO DA FAMÍLIA   

 
   ELEIÇÃO DOS OFICIAIS - 20/05/2018



Hoje: Aparecido, Edison, Gilson e Valter

Suco:  Aparecido e Edson 

Recolher Dízimo:  Valter e Gilson

Agradecimento pelos Dízimos: Gilson     

Próximo:  Adenir, Domingos, Leopoldo e Tiago

Suco: Leopoldo e Adenir 

Recolher Dízimos: Domingos e Tiago

Agradecimento pelos Dízimos: Tiago

 DIÁCONOS DE PLANTÃO 

1-Site da igreja: www.ipbdourados.org.br 
(boletim, estudos e notícias).

2 -Cultos on-line: www.tvipbdourados.com.br

3- TV Grandourados: canal 6, todos os dias às 21h; 

4- Rádio Grande Fm 92,1 às 6h20 (segunda, quarta, 
sexta e domingo).

5- Jornal O Progresso: Sábado no Artigo do Dia.

Semana Passada: II Rs. 5-7; II Rs. 23-25;

Esta semana: I Cr. 1- 4; I Cr. 20 - 22;

A palavra de Deus é viva e eficaz. 

ESCALA GABINETE PASTORAL 

Mensagem: Rev. Ildemar  
Liturgia: Presb. Reneval 
PRÓXIMO DOMINGO: 
Mensagem: Werley 
Liturgia: Presb. Rogério  

 CULTO VESPERTINO - SEDE 

 
 CULTO VESPERTINO - CONGREGAÇÃO VISTA ALEGRE 

Mensagem: Rev. Werley 
Liturgia: Presb.   Luis Roberto Martins
PRÓXIMO DOMINGO:
Mensagem: Rev. Evandro
Liturgia: Presb. Milton Mori    

PROGRAMA DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 CONTA BANCÁRIA - I.P. DOURADOS

 DIVULGANDO A PALAVRA DE DEUS

AGENDA MAANAIM

Hoje: Milton e Maria Estela     

Próximo: Reneval, Ana e Andressa

CULTO INFANTIL

ESCALA PIANISTAS
 
 
Manhã:                           Noite: Vitor

ESCALA DE VISITA DOS PASTORES AOS 
GRUPOS FAMILIARES

Segunda-feira: 8h - Rev. Wanderson

Terça-feira:    8h - Rev. Ildemar

                   14h - Rev. Wanderson

Quarta-feira:  8h - Rev. Ildemar 

                        14h - Rev. Wanderson                

Quinta-feira:  8h - Rev. Ildemar

                     14h - Rev. Ildemar  

   Sexta-feira:    8h - Rev. Ildemar 

                          8h - Rev. Wanderson              

 
21/04 - Daniela
22/04 - Comunidade Batista da Paz  
27,28 e 29/04 - Assembléia de Deus
 

Berçário Templo: Solange      
Próximo: Elda 
00 a 01 ano: Cláudia e Nicy 
Próximo: Jivanete e Alana    
2 a 3 anos: Mariana e Karine 
Próximo: Eliane e Fabiana 
4 a 6 anos: Olinda e Carolina 
Próximo: Ana e Maria Vitória   
7 a 9 anos:  Lucas Almeida 
Próximo: Fábio   



Rev. Ildemar de Oliveira Berbert (Presidente) - 99971-4745
Rev. Wanderson Alves Neto Nikolic  (1º Secretário) - 98120-8432
Rev. Werley Scardini - 99972-7441
Adair Oliveira da Silva (Vice-Presidente) - 3421-6503 / 99971-1997
Arnaldo dos Santos Vieira - 3426-0043 / 99922-7997
Carlos Alberto Castilho Teixeira - 3421-5530/ 98404-2102
Eliberto Liebich (1º Tesoureiro) - 99295-8772
José Nelvo de Moura - 99971-0404
Luis Roberto Martins de Araújo  - 3902-2102 / 98133-1555
Milton Ossamu Mori (2º Tesoureiro) - 3421-7339 / 99263-3693
Reneval Araújo -  99243-3304
Rogério Dias Renovato - 98111-6997

Domingos Albuquerque de Sousa (Presidente) - 99972-1754
Valter Brasilino Lemos (Vice-Presidente) - 99972 2472
Evaldo dos Santos (Secretário) - 99871-3047 (Congregação)
Adauton Filho Cortez – 3423-4985 / 99291-2309
Adenir Cardoso Aran – 3421-3312 / 99976-0414
Alexandre Lopes Batista de Paiva – 3422-7225 / 99204-1110
Aparecido Cardoso Pereira – 99967-7778
Aparecido Prudente dos Santos – 98427-0915
Edson José de Oliveira – 3424-4092 / 99603-7321
Fernando Massahiro Okada – 98406-8026
Gilson Antônio Corona – 3425-5425 / 99971-3185
Jander Alexandre da Silva Viana - 99668-1861(Congregação)
José Leopoldo Lange Zanetti – 98135-4060 
Jucemar Almeida Arnal – 3032-2066 / 99613-0617
Milton Ferreira da Silva – 3421-9920 / 99927-1841
Noel Fukuda Nogueira – 3421-3991 / 99987-6140
Paulo Rodrigues Lima - 99673-7128 (Congregação)
Ronaldo Santos de Moura Guerra – 3425-6558 / 99954-9471
Tiago Peixoto Andrade – 3424-7517 / 99853-1197
Vinícius Jose Lange Ferreira – 99962-6176

Pr. Gerson e Marilia Troquez (Dakar/Senegal)
Pr. Fernando Dantas (Madri/Espanha)
Pr. Francisco Villalba (Pedro Juan Cabalero/Paraguay)
Miss. Fábio Cristiano N. Barros 
Missão Caiuá - Apoio aos Campos

ACAMPAMENTO MAANAIM

CONGREGAÇÃO JARDIM VISTA ALEGRE

MISSIONÁRIOS

DIÁCONOS

CONSELHO

"Alegrei-me quando me disseram: Vamos à Casa do 

SENHOR."   Sl.122:1

- Convite à adoração: 

- Prelúdio Instrumental

1. BENDIZEI AO SENHOR EM TODO TEMPO

- Leitura: Sl.84 (todos)

- Oração de Louvor e adoração

- Hino: “Trindade Santíssima” n.11 HNC

2. A TUA PALAVRA É A VERDADE

- Leitura Continuada das Escrituras: Prov.3

- Oração de confissão de pecados

- Hino: “Vencendo vem Jesus” - (n. 147 HNC) – Entrega 

dos Dízimos e ofertas

3. NOVOS MEMBROS – INSTRUÇÃO E EXORTAÇÃO

- Recepção de membros/ Batismo Infantil – Sandro, 

Vanessa, Ana Júlia e José Miguel.

- Restauração, Recepção e batismo Infantil (Pedro, 

Nathália, Lorenzo)

- Cânticos de louvor e Adoração (M.M) 

- Oração com as crianças 

4. PREGAÇÃO DA PALAVRA DE DEUS

- Mensagem da Palavra de Deus

- Oração Pastoral - (Gratidão, confiança e compromisso)

- Benção Apostólica

- Amém Tríplice

-----------------------------------------------------

- Apresentação dos visitantes

- Comunicações da semana

Para pensar: 
 “Você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, 
servido na igreja. Pode ter casado na igreja, morrido na 
igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no 
inferno, caso esteja meramente na igreja e não em 
Cristo”.  (Mark Driscoll).
A Palavra diz: “E, assim, se alguém está em Cristo, é 
nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se 
fizeram novas” (2 Cor.5:17)



Tema Anual:’’TOME A TUA CRUZ E SIGA-ME’’                                                            1º Trimestre: Jesus, o Cristo de Deus 

A HUMILHAÇÃO E A EXALTAÇÃO DE CRISTO (Fp 2.5-11)

Hoje estudaremos os Estados de Cristo. Estado é a posição, categoria ou “status” na vida. Os Estados de Cristo são: Estado de 
Humilhação: Encarnação (Nascimento); Sofrimento; Morte e Sepultamento.  Estado de Exaltação: A Ressurreição; A  Ascenção 
à Destra de Deus Pai e; A Vinda de Cristo. 
 1. Em que consistiu a humilhação de Cristo? (Perg. 27). A humilhação de Cristo consistiu em Ele nascer, e isso em condição  
baixa, feito sujeito à lei; em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e amaldiçoada morte na cruz; em ser sepultado, e 
permanecer debaixo do poder da morte durante certo tempo. Lc 2.7; Fp 2.6-8; Gl 4.4; 3.13; Is 53.3; Mt 27.43; 1Co 15.3-4

A vida de Cristo foi de sofrimentos desde o seu nascimento até o seu sepultamento (Fp 2.5-8). Em alguns momentos, de forma 
mais específica, podemos observar seu sofrimento como parte de Sua humilhação. Vejamos alguns exemplos:

a) No deserto (Mt 4.1-11): Sofreu privação de comida em um jejum de quarenta dias e quarenta noites. Foi tentado pelo diabo. 
Em momento severo de fome o diabo se aproximou de Cristo e o tentou. Mesmo depois, não desistiu de tentá-Lo, mas, ausentou-
se dele por algum tempo (Lc 4.13; 22.28). 

b) No Getsêmani (Mt 26.36-50). Jesus sofreu profundas tristezas e angústias. Ele chegou a pedir ao Pai para que o cálice 
fosse afastado Dele. (Este cálice era a Ira de Deus começando a ser derramada sobre Ele, o qual ele beberia todo na cruz!) Jesus 
suou sangue neste momento (Lc 22.44). Sofreu a falta de companhia dos discípulos, que dormiram e não vigiaram em oração com 
Ele. Judas o traiu com um beijo. Sofreu ao ser entregue nas mãos dos pecadores, e foi amarrado por eles (Jo 18.12). O Santo de 
Deus foi humilhado.  

c) Da paixão à Cruz (Jo 19.1-42). Sofreu açoites, bofetadas e coroa de espinhos. (v.1-3).  Sofreu ao ser julgado por homens 
pecadores (v.13-16). Sofreu a crucificação, um método romano executar a pena de morte com crueldade e extrema humilhação.

d) A morte e sepultamento de Cristo. Jesus morreu e foi sepultado. O salário do pecado é a morte física e a morte como 
separação de Deus, Cristo foi humilhado se fazendo pecado para salvação dos pecadores. O propósito da humilhação da morte de 
Cristo: 1) Salvar o homem por meio do derramamento do Seu sangue na Cruz. 2) Expiar (purificar, tirar) os pecados dos homens e 
justificá-lo de suas injustiças. Os propósitos do sepultamento foram: a Punição do pecado (Gn 3.19); a humilhação (Sl 16.10; At 
2.27,31) e a prova histórica de sua morte.

Cristo se humilhou e sofreu como homem para representar o pecador diante de Deus. Se Cristo não tivesse se humilhado, 
sofrido e recebido todas as penas da Lei, não poderia substituir o homem na Cruz. Tendo isso em mente, devemos adorar e 
exaltarmos àquele que se humilhou por nós até à morte.
2. Em que consiste a exaltação de Cristo? (Perg. 28) A exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos no terceiro dia (I 
Co 15.4); em subir ao Céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai (Ef 1.20-21), e em vir julgar o mundo no último dia (At 17.31).

Colocando as partes da Exaltação de Cristo em ordem: 1) A Sua ressurreição dos mortos; 2) Sua ascensão (subida) 
aos céus; 3) Seu assentar à Direita do Pai Celeste; 4) Sua futura vinda para julgar o mundo;

Muitas pessoas testemunharam que viram e conversaram com Jesus depois de sua ressurreição (At 1.3-4; I Co 15.3-8, 
12-19). A Sua ressurreição mostra que o Pai Celeste aceitou seu sacrifício por nós pecadores. Cristo foi ressuscitado pelo 
poder do Pai (Cl 2.12; I Co 6.4); e pelo seu próprio poder (Jo 10.17-18; Jo 11.25). 

Por que Cristo subiu ao céu? Primeiramente, para ser reconduzido à glória que tinha antes que o mundo fosse formado (Jo 
17.5). Por causa de sua ascensão, Jesus também assumiu, como cabeça da Igreja, o destino de todos os crentes (Ef 2.6-7).  Cristo 
ascendeu e está assentado à destra (direita) do trono da majestade nos céus (Hb 8.1), onde Ele mesmo ministra como nosso 
grande e eterno Sumo Sacerdote (Hb 7.27; 9.11,24). A ascensão também serviu de instrumento para a necessidade de ir Ele para o 
pai, a fim de preparar lugar para os Seus discípulos (Jo 14.2, 3).

Cristo virá para julgar o mundo no último dia (II Co 5.10). A Sua segunda vinda se dará com o propósito de julgar o mundo e 
aperfeiçoar a salvação do Seu povo. Anjos e homens, vivos e mortos, comparecerão perante Ele para serem julgados segundo o 
registro que deles terá sido guardado (Mt 24.30, 31; 25.31-33). Será uma vinda com terríveis sentenças sobre os ímpios, mas 
também com bênçãos de eterna glória para os santos (Mt 25.33-46). 

Enquanto que Ele sentenciará os ímpios ao castigo eterno, justificará publicamente os Seus e os conduzirá ao perfeito gozo do 
Seu reino eterno. Isto assinalará a vitória completa de Jesus Cristo.

Perguntas para Reflexão: 1. Você crê que Cristo morreu e ressuscitou realmente? 2. Cristo está nos céus, Todo-
Poderoso assentado à direta de Deus Pai. Sabendo disto, você ora a Deus com confiança no nome Dele? 3. Você crê que Cristo 
virá um dia para buscar a sua Igreja? 4. Você já faz parte da Igreja de Jesus?   

Deus te abençoe ricamente.
Pr. Werley Scardini

ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES

   VEM AÍ O CONGRESSO DA FAMÍLIA, DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO. NÃO PERCAM!


