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Uma panorâmica sobre Josué 
      Por causa do pecado de desobediência de Moisés, 
Deus não permitiu que ele  introduzisse Israel na terra da 
promessa. (Nm 20.12). A responsabilidade de introduzir 
Israel em Canaã foi dada a Josué, conforme Deus já tinha 
determinado (Dt 31.7; Js 1.1-3). 
      O livro de Deuteronômio nos apresenta Israel 
aquartelado na planície do Jordão se preparando para 
entrar em Canaã. Na época, nos diz o livro de Josué, o rio 
Jordão estava num período de cheia. Deus graciosamente 
represou o rio e o povo passou a pé enxuto, defronte de 
Jericó (Js 3.15,16) 
     Antes de entrar na terra prometida foi feito um acordo 
com as duas tribos e meia, que se estabeleceram no lado 
oriental do Jordão (Transjordânia), de que os guerreiros 
dessas tribos acompanhariam o restante do exército para 
ajudá-los na conquista da terra. (Leia Números 32). 
    Dois espias foram enviados por Josué para Jericó, e lá  
eles fizeram um acordo com Raabe, a prostituta, de livrá-la 
junto com a sua família da destruição que viria, porque ela 
os acolhera e os livrara dos seus perseguidores. 
     Ainda antes de empreender a conquista da terra houve 
um preparo de natureza espiritual: a circuncisão da nova 
geração de guerreiros e a celebração da Páscoa. (Js 5). 
    Na época da conquista, a terra de Canaã era densamente 
povoada. Nela habitavam cananeus, amorreus, jebuseus, 
heteus, girgaseus, heveus e fereseus. Nela havia trinta e 
uma cidades fortificadas, cada uma com o seu rei. (Leia 
Josué 12.7-24). Todas essas cidades foram conquistadas 
em três campanhas militares: centro, sul e norte.   
       A primeira conquista de Israel foi a cidade de Jericó. 
Nessa conquista Deus ordenou que os soldados 
rodeassem a cidade uma vez por dia em silêncio. No 
sétimo dia Deus ordenou que a cidade fosse rodeada sete 
vezes. Na sétima vez as trombetas tocaram e o povo gritou 
e os muros de Jericó ruíram miraculosamente.   Deus tinha 
dito  que   a  cidade   de  Jericó   estava   sob   anátema  e 

nenhum despojo poderia ser requisitado pelos soldados, 
mas um deles chamado Acâ pegou do anátema e o 
escondeu em sua tenda. Por causa disso o povo de Deus 
teve dificuldade de conquistar a cidade de Ai. O pecado 
de Acã foi descoberto e ele recebeu a devida punição e o 
povo continuou a sua obra de conquista.  
      Depois da conquista das duas primeiras cidades, em 
Siquém foi feita a leitura da Lei dada por Deus através de 
Moisés. Nessa leitura seis tribos ficaram em frente do 
monte Gerizim e seis defronte do monte Ebal, dizendo 
amém sobre as bênçãos oriundas da obediência e as 
maldições oriundas da desobediência, respectivamente.  
       Numa das campanhas militares Deus operou um 
milagre que tem desafiado a ciência, que foi o sol e a lua 
serem detidos em sua marcha natural. Aquele dia foi um 
dia especial, relatado assim por Josué: “Então Josué 
falou ao Senhor,..., e disse na presença de Israel: Sol, 
detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalom. 
E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou 
de seus inimigos.... O sol, pois, se deteve no meio do 
céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E 
não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois 
dele, atendendo o Senhor assim à voz dum homem; pois 
o Senhor pelejava por Israel” Js 10.12-14 . 
      Um episódio interessante aconteceu nessa época de 
conquista que foi a questão dos gibeonitas que 
enganaram a Josué e não foram destruídos por ele. 
Josué fez um acordo com eles pensando se tratar de um 
povo que não fazia parte da terra de Canaã. (Js 9.1-27). 
      Depois da conquista da terra, que durou sete anos, 
houve a divisão da mesma entre as nove tribos e meia, 
pois as outras duas tribos e meia já tinham recebido o 
seu quinhão na Transjordânia. Cada tribo tinha a 
responsabilidade de acabar a limpeza da terra em seus 
territórios. Foi por isso que Josué disse que ainda faltava 
muita terra para conquistar. 
       Há uma questão ética na conquista da terra que foi a 
destruição daquelas nações (homens, mulheres, jovens e 
crianças). Acontece que aquele povo tinha descido ao 
mais baixo nível moral e espiritual e Deus já os tinha 
condenado (Gn 15.16). Israel fora o instrumento humano 
que Deus usara para punir os pecados e limpar aquela 
terra das maldades dos habitantes de Canaã.                     
                          Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 
 
  
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
08/12 – Lazer Ebenezitas; 12/12 – Reunião Confecção 
Calendário Eventos da Igreja; 13/12 – Natal Casa de 
Acolhida 13/12 – Confraternização dos Jovens; 14/12 – 
Dia da Bíblia (2º Dom); 15/12 – Reunião Conselho 
Eclesiástico (Escolha diretorias); 19/12 – Culto Casa 
Irmã Antônia; 21/12 – Assembleia Igreja; 21/12 – 
Confraternização Crianças; 25/12 – Celebração Natal; 
27/12 – Jantar Confraternização Igreja; 27/12 – Jantar 
Confraternização Rota do Sol; 28/12 – Posse Diretorias 
(manhã); 31/12 – Culto final ano Igreja/Congregações. 

 
ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01-Carlos Alberto (Presbítero); 01-Lamarck Ribeiro; 02-
Kézya Lopes; 03-Maria Júlia (E. Sátiro);  03-Albiana 
Alves; 04-Ana Elita (E. Sátyro); 05-Fábio Lima; 05-
Saullo Vinicius (E. Sátyro); 05-Débora Thamyres; 07-
Daynne (Valentina); 07-André Augusto; 07-Ana Júlia; 
08-Maria da Conceição; 10-Neusa de Moura; 12-
Edvando Bonifácio (Diácono R. do Sol); 14-Maria 
Teodória; 15-Maria  do Socorro (R. do Sol); 15- Maria 
Eliane; 16-Anália Mendes (R. do Sol);  19-Waltercir 
Ribeiro (Valentina);  24-Joselito (Valentina); 25-Danielle 
Santiago (E. Sátiro); 26-Telma (Valentina); 27-Claudia 
de Oliveira; 28-Emanueli Ferreira; 28-Feliciano Nícolas; 
31- Elizabete Maria (Valentina); 31-Elhioneide 
(Valentina);  31-José Freire (R. do Sol); e 31-Cintia Alice 
(R. do Sol). 
 

              

                                                                                    
                                                                                    ESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOS    

Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite ––––    Davi/NivaldoDavi/NivaldoDavi/NivaldoDavi/Nivaldo; ; ; ;     
Ter Ter Ter Ter ––––    MarçalMarçalMarçalMarçal; Sáb ; Sáb ; Sáb ; Sáb ––––    MakobiMakobiMakobiMakobi                

    

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Seg - 15h às 17h  Círculo de Oração 

Ter - 19h30m  Culto de Oração/Doutrina 
Sex - 19h30m Culto nas Residências 
Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

“Ninguém te poderá resistir todos os dias da 
tua vida. Como fui com Moisés, assim serei 

contigo; não te deixarei, nem te desampararei”  
Js 1.5 

     



 
                                                         ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
07 – Pr. Eudes; 14 – Pr. Jedaías; 21 – Pr. Walter;  
25 – Pr. Samuel; 28 – Pr. André; 31 – Pr. Eudes   

CULTO DEVOCIONAL 
Responsabilidade SEMI 

MOCIDADE (SÁB) 
 Responsabilidade Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

08 – Pr. Jedaías; 15 – Marlene Soares;  
22 - Miss. Liliane; 29 – Marconi Cavalcanti 

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (01,15,29); Meireles (08,22)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

07 – Pr. Walter; 14 – Pr. André; 21 – Miss. Liliane;  
25 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Enoaldo; 31 – Pr. Toni   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
07 – Pr. André; 14 – Pr. Walter; 21 – Pr. Jedaías;  
25 – Pb. Silas; 28 – Dc. Marcone; 31 – Pr. André  

CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
07 – Dc. Josias; 14 – Pb. Saul; 21 – Dc. Josias;  

25 – Pr. Walter; 28 – Pb. Saul; 31 – Davi Silva 
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

07 – Pr. Samuel; 14 – Pb. Emanuel;  
21 – Pr. Samuel;  28 – Pb. Carlos Alberto 

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
09 – Pr. Jedaías; 16 – Davi Silva;  
23 – Miss. Liliane; 30 – Dc. Josias 

ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Samuel Monteiro (09,30);  

Dc. Josias (16,23)   
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

10 – Miss. Liliane;  
17 – Dc. Josias; 24  Pr. Jedaías    

                                                                                    ESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDA    
                                                            13131313    ––––    Pr. JedaíasPr. JedaíasPr. JedaíasPr. Jedaías; 27 ; 27 ; 27 ; 27 ––––    Pr. EudesPr. EudesPr. EudesPr. Eudes    
                                                                                    

 

CELEBAÇÃO DA CEIA: CELEBAÇÃO DA CEIA: CELEBAÇÃO DA CEIA: CELEBAÇÃO DA CEIA: hoje hoje hoje hoje àààà    noite em culto solene noite em culto solene noite em culto solene noite em culto solene 
iremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramoiremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramoiremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramoiremos celebrar a Ceia do Senhor. Lembramos aos s aos s aos s aos 
irmãos que a Ceia é o símbolo memorial da morte irmãos que a Ceia é o símbolo memorial da morte irmãos que a Ceia é o símbolo memorial da morte irmãos que a Ceia é o símbolo memorial da morte 
redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele 
ordenou que a Sua Igrejaordenou que a Sua Igrejaordenou que a Sua Igrejaordenou que a Sua Igreja,,,,    periodicamenteperiodicamenteperiodicamenteperiodicamente,,,,    se reunisse se reunisse se reunisse se reunisse 
e fizesse essa celebração “e fizesse essa celebração “e fizesse essa celebração “e fizesse essa celebração “Fazei isto em memória de Fazei isto em memória de Fazei isto em memória de Fazei isto em memória de 
mimmimmimmim”. Assim sendo, subamos a Casa do Senh”. Assim sendo, subamos a Casa do Senh”. Assim sendo, subamos a Casa do Senh”. Assim sendo, subamos a Casa do Senhor hoje or hoje or hoje or hoje àààà    
noinoinoinoitttte para participar dessa que é uma das mais e para participar dessa que é uma das mais e para participar dessa que é uma das mais e para participar dessa que é uma das mais 
importantes celebrações da Igreja.importantes celebrações da Igreja.importantes celebrações da Igreja.importantes celebrações da Igreja.    
REUNIÃO DIRETORIA DINF: REUNIÃO DIRETORIA DINF: REUNIÃO DIRETORIA DINF: REUNIÃO DIRETORIA DINF: hoje pela manhhoje pela manhhoje pela manhhoje pela manhãããã, logo , logo , logo , logo 
após o estudo da lição, teremos a reunião para a após o estudo da lição, teremos a reunião para a após o estudo da lição, teremos a reunião para a após o estudo da lição, teremos a reunião para a 
definição da nova diretoria do Departamento Infantil definição da nova diretoria do Departamento Infantil definição da nova diretoria do Departamento Infantil definição da nova diretoria do Departamento Infantil 
da Igreja.  Alémda Igreja.  Alémda Igreja.  Alémda Igreja.  Além    da atual diretoria queremos contar da atual diretoria queremos contar da atual diretoria queremos contar da atual diretoria queremos contar 
com a presença das irmãs  Lígia, Chrystiane Monteiro, com a presença das irmãs  Lígia, Chrystiane Monteiro, com a presença das irmãs  Lígia, Chrystiane Monteiro, com a presença das irmãs  Lígia, Chrystiane Monteiro, 
Ana Cláudia, Cláudia, Aline Alcântara e quem mais Ana Cláudia, Cláudia, Aline Alcântara e quem mais Ana Cláudia, Cláudia, Aline Alcântara e quem mais Ana Cláudia, Cláudia, Aline Alcântara e quem mais 
estiver interessado em trabalhar com as crianças no estiver interessado em trabalhar com as crianças no estiver interessado em trabalhar com as crianças no estiver interessado em trabalhar com as crianças no 
próximo ano. O Pastor próximo ano. O Pastor próximo ano. O Pastor próximo ano. O Pastor EudesEudesEudesEudes    participaráparticiparáparticiparáparticipará    da reunião.da reunião.da reunião.da reunião.    
DINAMICA CULDINAMICA CULDINAMICA CULDINAMICA CULTO DAS TERÇASTO DAS TERÇASTO DAS TERÇASTO DAS TERÇAS----FEIRASFEIRASFEIRASFEIRAS: devido : devido : devido : devido 
mudança da programação de culto no meio da mudança da programação de culto no meio da mudança da programação de culto no meio da mudança da programação de culto no meio da 
semana, o Pastor da Igreja informa aos preletores que semana, o Pastor da Igreja informa aos preletores que semana, o Pastor da Igreja informa aos preletores que semana, o Pastor da Igreja informa aos preletores que 
participarão do culto das terçasparticiparão do culto das terçasparticiparão do culto das terçasparticiparão do culto das terças----feiras que os mesmos feiras que os mesmos feiras que os mesmos feiras que os mesmos 
terão terão terão terão trinta e cinco trinta e cinco trinta e cinco trinta e cinco minutos a disposição para minutos a disposição para minutos a disposição para minutos a disposição para a a a a 
ministraministraministraministração dção dção dção da Palavra. Assa Palavra. Assa Palavra. Assa Palavra. Assim sendo, os cultos das im sendo, os cultos das im sendo, os cultos das im sendo, os cultos das 
terçasterçasterçasterças----feiras terá a seguinte dinâmica: Das 19h30m feiras terá a seguinte dinâmica: Das 19h30m feiras terá a seguinte dinâmica: Das 19h30m feiras terá a seguinte dinâmica: Das 19h30m 
as 20h15mas 20h15mas 20h15mas 20h15m    ----    culto de oração das 20hculto de oração das 20hculto de oração das 20hculto de oração das 20h15151515m as 20hm as 20hm as 20hm as 20h50505050m m m m 
----    exposição bíblica seguida da oração que os pastores exposição bíblica seguida da oração que os pastores exposição bíblica seguida da oração que os pastores exposição bíblica seguida da oração que os pastores 
e presbíteros e presbíteros e presbíteros e presbíteros farão pelos irmãos farão pelos irmãos farão pelos irmãos farão pelos irmãos presentespresentespresentespresentes....    
PROGRAMAÇÃO DA SEMI: PROGRAMAÇÃO DA SEMI: PROGRAMAÇÃO DA SEMI: PROGRAMAÇÃO DA SEMI: a Sa Sa Sa Secretaria de Missões ecretaria de Missões ecretaria de Missões ecretaria de Missões 
tem a sua disposição o período de tempo que era tem a sua disposição o período de tempo que era tem a sua disposição o período de tempo que era tem a sua disposição o período de tempo que era 
destinadodestinadodestinadodestinado    no culto da oração no culto da oração no culto da oração no culto da oração para a preleção bíblica para a preleção bíblica para a preleção bíblica para a preleção bíblica 
nos domingos pela manhã após o estudo da lição, no nos domingos pela manhã após o estudo da lição, no nos domingos pela manhã após o estudo da lição, no nos domingos pela manhã após o estudo da lição, no 
culto devocional. culto devocional. culto devocional. culto devocional. A SEMI irá continuarA SEMI irá continuarA SEMI irá continuarA SEMI irá continuar    o trabalho que o trabalho que o trabalho que o trabalho que 
vinha fazendo nos cultos de vinha fazendo nos cultos de vinha fazendo nos cultos de vinha fazendo nos cultos de oração, falando sobre oração, falando sobre oração, falando sobre oração, falando sobre 
temas missionários constante do livreto da JUVEP e temas missionários constante do livreto da JUVEP e temas missionários constante do livreto da JUVEP e temas missionários constante do livreto da JUVEP e 
quando este terminar irá expor os temas constantes quando este terminar irá expor os temas constantes quando este terminar irá expor os temas constantes quando este terminar irá expor os temas constantes 
do livreto missionário da ALIANÇA.do livreto missionário da ALIANÇA.do livreto missionário da ALIANÇA.do livreto missionário da ALIANÇA.        
JANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJA: estar confirmado : estar confirmado : estar confirmado : estar confirmado àààà    realização do realização do realização do realização do 
jantar da Igreja na noite do sábado, dia 2jantar da Igreja na noite do sábado, dia 2jantar da Igreja na noite do sábado, dia 2jantar da Igreja na noite do sábado, dia 27777/1/1/1/12. O2. O2. O2. Ossss    
casacasacasacasaisisisis    responsáveresponsáveresponsáveresponsáveisisisis    (P(P(P(Pbbbb. Evandro. Evandro. Evandro. Evandro////WanderlangeWanderlangeWanderlangeWanderlange    e Pr. e Pr. e Pr. e Pr. 
Jedaías/LilianeJedaías/LilianeJedaías/LilianeJedaías/Liliane) est) est) est) estãoãoãoão    trabalhando no sentido de que trabalhando no sentido de que trabalhando no sentido de que trabalhando no sentido de que 
cada pessoa traga um “prato” com icada pessoa traga um “prato” com icada pessoa traga um “prato” com icada pessoa traga um “prato” com innnngrgrgrgrededededientes para ientes para ientes para ientes para 
o jantar.o jantar.o jantar.o jantar.    Essa prEssa prEssa prEssa práááática era usada na época do Pastor tica era usada na época do Pastor tica era usada na época do Pastor tica era usada na época do Pastor 
Wilton, aliás, de forma eficaz. Wilton, aliás, de forma eficaz. Wilton, aliás, de forma eficaz. Wilton, aliás, de forma eficaz. Isto quer dIsto quer dIsto quer dIsto quer dizer que não izer que não izer que não izer que não 
será cobrada a taxa para o jantar. Pedeserá cobrada a taxa para o jantar. Pedeserá cobrada a taxa para o jantar. Pedeserá cobrada a taxa para o jantar. Pede----se apenas que se apenas que se apenas que se apenas que 
os interessados em participar do jantar os interessados em participar do jantar os interessados em participar do jantar os interessados em participar do jantar procure um procure um procure um procure um 
dos componentes dos casais coordenadores.dos componentes dos casais coordenadores.dos componentes dos casais coordenadores.dos componentes dos casais coordenadores.    
LAZER EBENEZITAS: LAZER EBENEZITAS: LAZER EBENEZITAS: LAZER EBENEZITAS: amanhã, a partir das 09h. amanhã, a partir das 09h. amanhã, a partir das 09h. amanhã, a partir das 09h. As As As As 
componentes do Ebenécomponentes do Ebenécomponentes do Ebenécomponentes do Ebenézzzzer procurem Adriana.er procurem Adriana.er procurem Adriana.er procurem Adriana.    
    

REREREREUNIÃO DAUCUNIÃO DAUCUNIÃO DAUCUNIÃO DAUC: na : na : na : na próxima próxima próxima próxima quintaquintaquintaquinta----feirafeirafeirafeira,,,,    dia 11/12dia 11/12dia 11/12dia 11/12, , , , aaaa    
partir das 20h30m, partir das 20h30m, partir das 20h30m, partir das 20h30m, llllooooggggoooo    aaaappppóóóóssss    oooo    eeeennnnssssaaaaiiiioooo    ddddoooo    EEEEbbbbeeeennnnéééézzzzeeeerrrr,,,,        
tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    uuuummmmaaaa    rrrreeeeuuuunnnniiiiããããoooo    eeeennnnvvvvoooollllvvvveeeennnnddddoooo    aaaassss    mmmmuuuullllhhhheeeerrrreeeessss    ccccaaaassssaaaaddddaaaassss    
ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    ppppaaaarrrraaaa    aaaa    eeeessssccccoooollllhhhhaaaa    ddddaaaa    nnnnoooovvvvaaaa    ddddiiiirrrreeeettttoooorrrriiiiaaaa    ppppaaaarrrraaaa    2222000011115555....    
Além das irmãs participará da reunião o Além das irmãs participará da reunião o Além das irmãs participará da reunião o Além das irmãs participará da reunião o Pr. EudesPr. EudesPr. EudesPr. Eudes....    
CONFECÇÃOCONFECÇÃOCONFECÇÃOCONFECÇÃO    DE CALENDÁRIO 2015DE CALENDÁRIO 2015DE CALENDÁRIO 2015DE CALENDÁRIO 2015: : : : na na na na próxima próxima próxima próxima sextasextasextasexta----
ffffeeeeiiiirrrraaaa,,,,    ddddiiiiaaaa    11112222////11112222,,,,    aaaa    ppppaaaarrrrttttiiiirrrr    ddddaaaassss    11119999hhhh33330000mmmm,,,,    tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    aaaa    
reuniãreuniãreuniãreuniãoooo    ppppaaaarrrraaaa    ccccoooonnnnffffeeeeccccççççããããoooo    ddddoooo    ccccaaaalllleeeennnnddddáááárrrriiiioooo    ddddeeee    eeeevvvveeeennnnttttoooossss    ddddeeee    
2222000011115555....    PPPPaaaarrrraaaa    eeeessssssssaaaa    rrrreeeeuuuunnnniiiiããããoooo    eeeessssttttããããoooo    sssseeeennnnddddoooo    ccccoooonnnnvvvviiiiddddaaaaddddoooossss    oooossss    
dirigentes das congregaçõesdirigentes das congregaçõesdirigentes das congregaçõesdirigentes das congregações,,,,    eeee    oooossss    aaaattttuuuuaaaaiiiissss    eeee    ffffuuuuttttuuuurrrroooossss    
diretodiretodiretodiretores de Departamentos, além do Pastor da Igreja.res de Departamentos, além do Pastor da Igreja.res de Departamentos, além do Pastor da Igreja.res de Departamentos, além do Pastor da Igreja.    
NATAL CASA DE ACOLHIDANATAL CASA DE ACOLHIDANATAL CASA DE ACOLHIDANATAL CASA DE ACOLHIDA::::    nnnnoooo    ssssáááábbbbaaaaddddoooo    ddddiiiiaaaa    11113333////11112222    
iiiirrrreeeemmmmoooossss    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaarrrr    oooo    nnnnaaaattttaaaallll    nnnnaaaa    CCCCaaaassssaaaa    ddddeeee    AAAAccccoooollllhhhhiiiiddddaaaa....    OOOO    CCCCoooonnnnjjjjuuuunnnnttttoooo    
EEEEbbbbeeeennnnéééézzzzeeeerrrr    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrr    ddddoooo    ccccuuuullllttttoooo    lllloooouuuuvvvvaaaannnnddddoooo    aaaa    DDDDeeeeuuuussss....    AAAA    ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo    
do trabalho será do Pastor da Igreja e o Pastor Jedado trabalho será do Pastor da Igreja e o Pastor Jedado trabalho será do Pastor da Igreja e o Pastor Jedado trabalho será do Pastor da Igreja e o Pastor Jedaííííaaaassss,,,,    
ccccoooonnnnffffoooorrrrmmmmeeee    eeeessssccccaaaallllaaaa,,,,    eeeessssttttaaaarrrráááá    pppprrrreeeeggggaaaannnnddddoooo    aaaa    PPPPaaaallllaaaavvvvrrrraaaa    ddddeeee    DDDDeeeeuuuussss....    
IIIIrrrreeeemmmmoooossss    ffffaaaazzzzeeeerrrr    uuuummmm    mmmmoooommmmeeeennnnttttoooo    ddddeeee    llllaaaazzzzeeeerrrr    ppppaaaarrrraaaa    oooossss    aaaaccccoooollllhhhhiiiiddddoooossss    
((((bbbboooolllloooossss    rrrreeeeffffrrrriiiiggggeeeerrrraaaannnntttteeeessss    eeee    lllleeeemmmmbbbbrrrraaaannnnççççaaaassss    ddddoooo    NNNNaaaattttaaaallll))))....    QQQQuuuueeeerrrreeeemmmmoooossss    
ccccoooonnnnttttaaaarrrr    ccccoooommmm    aaaa    ccccoooollllaaaabbbboooorrrraaaaççççããããoooo    ffffiiiinnnnaaaannnncccceeeeiiiirrrraaaa    ddddoooossss    iiiirrrrmmmmããããoooossss....    
Procure o irmão Bruno e dê a sua oferta de amoProcure o irmão Bruno e dê a sua oferta de amoProcure o irmão Bruno e dê a sua oferta de amoProcure o irmão Bruno e dê a sua oferta de amor.r.r.r.        
REUNIÃO CONSELHOREUNIÃO CONSELHOREUNIÃO CONSELHOREUNIÃO CONSELHO: na segunda: na segunda: na segunda: na segunda----ffffeeeeiiiirrrraaaa    ddddiiiiaaaa    11115555////11112222,,,,    
haveráhaveráhaveráhaverá    uuuummmmaaaa    rrrreeeeuuuunnnniiiiããããoooo    ddddoooo    CCCCoooonnnnsssseeeellllhhhhoooo    EEEEcccclllleeeessssiiiiáááássssttttiiiiccccoooo    ppppaaaarrrraaaa    aaaa    
apreciação dapreciação dapreciação dapreciação dasasasas    diretorias diretorias diretorias diretorias eeeessssccccoooollllhhhhiiiiddddaaaassss    ppppeeeelllloooossss    ddddiiiivvvveeeerrrrssssoooossss    
segmentos da Igreja, segmentos da Igreja, segmentos da Igreja, segmentos da Igreja, eeee    ppppaaaarrrraaaa    ccccoooonnnnffffeeeeccccççççããããoooo    ddddaaaassss    ddddiiiirrrreeeettttoooorrrriiiiaaaassss    
dos Departamentos DBEN, SEMI, DPAT e DCON. dos Departamentos DBEN, SEMI, DPAT e DCON. dos Departamentos DBEN, SEMI, DPAT e DCON. dos Departamentos DBEN, SEMI, DPAT e DCON.     
CULTO CULTO CULTO CULTO NA CASA DE ANTONIANA CASA DE ANTONIANA CASA DE ANTONIANA CASA DE ANTONIA: na sexta: na sexta: na sexta: na sexta----ffffeeeeiiiirrrraaaa    ddddiiiiaaaa    11119999////11112222    
iiiirrrreeeemmmmoooossss    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaarrrr    uuuummmm    ccccuuuullllttttoooo    nnnnaaaa    rrrreeeessssiiiiddddêêêênnnncccciiiiaaaa    ddddaaaa    iiiirrrrmmmmãããã    AAAAnnnnttttôôôônnnniiiiaaaa....    
A direção do culto é do A direção do culto é do A direção do culto é do A direção do culto é do Pr. Jedaías Pr. Jedaías Pr. Jedaías Pr. Jedaías e a pregação e a pregação e a pregação e a pregação ficará ficará ficará ficará aaaa    
cargo do Prcargo do Prcargo do Prcargo do Pr....    Samuel.Samuel.Samuel.Samuel.    
ASSEMBLEIA DA IGREJA PARA ELEIÇÃO DIRETORIAS: ASSEMBLEIA DA IGREJA PARA ELEIÇÃO DIRETORIAS: ASSEMBLEIA DA IGREJA PARA ELEIÇÃO DIRETORIAS: ASSEMBLEIA DA IGREJA PARA ELEIÇÃO DIRETORIAS: nnnnoooo    
domingo dia 21/12, domingo dia 21/12, domingo dia 21/12, domingo dia 21/12, a partira partira partira partir    das 10h30m, das 10h30m, das 10h30m, das 10h30m, tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    uuuummmmaaaa    
assembleia para eleição das diretorias paraassembleia para eleição das diretorias paraassembleia para eleição das diretorias paraassembleia para eleição das diretorias para    oooo    aaaannnnoooo    ddddeeee        
2015201520152015....    NNNNeeeessssssssaaaa    aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeiiiiaaaa    ttttaaaammmmbbbbéééémmmm    sssseeeerrrrããããoooo    aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooossss    
os relatórios financeiros pendentes.os relatórios financeiros pendentes.os relatórios financeiros pendentes.os relatórios financeiros pendentes.    AAAA    ppppoooosssssssseeee    ddddaaaassss    
diretorias eleitas dardiretorias eleitas dardiretorias eleitas dardiretorias eleitas dar----sesesese----á no domingo 28/12/14á no domingo 28/12/14á no domingo 28/12/14á no domingo 28/12/14....    
DEPARTAMENTO DE CASAISDEPARTAMENTO DE CASAISDEPARTAMENTO DE CASAISDEPARTAMENTO DE CASAIS    (DCAS)(DCAS)(DCAS)(DCAS)::::    nnnnaaaa    aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeiiiiaaaa    ddddaaaa    
IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    qqqquuuueeee    sssseeeerrrráááá    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaddddaaaa    nnnnoooo    ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo    ppppeeeellllaaaa    mmmmaaaannnnhhhhãããã,,,,    ddddiiiiaaaa    
22221111////11112222,,,,    sssseeeerrrráááá    aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooo    oooo    mmmmaaaaiiiissss    nnnnoooovvvvoooo    pppprrrroooojjjjeeeettttoooo    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
qqqquuuueeee    éééé    aaaa    ccccrrrriiiiaaaaççççããããoooo    ddddoooo    DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    ddddeeee    CCCCaaaassssaaaaiiiissss....    EEEEsssssssseeee    
DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    tttteeeerrrráááá    aaaa    rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiiddddaaaaddddeeee    ddddeeee    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaarrrr    
eventos ao longo dos anos contempeventos ao longo dos anos contempeventos ao longo dos anos contempeventos ao longo dos anos contempllllaaaannnnddddoooo    oooossss    ccccaaaassssaaaaiiiissss    ddddaaaa    
Igreja (casais recentes, casais jovens e os outros casaisIgreja (casais recentes, casais jovens e os outros casaisIgreja (casais recentes, casais jovens e os outros casaisIgreja (casais recentes, casais jovens e os outros casais))))....    
A classe do domingo pela manhã A classe do domingo pela manhã A classe do domingo pela manhã A classe do domingo pela manhã qqqquuuueeee    ffffiiiiccccaaaarrrráááá    ssssoooobbbb    aaaa    
responsabilidade do DCAS responsabilidade do DCAS responsabilidade do DCAS responsabilidade do DCAS ccccoooonnnntttteeeemmmmppppllllaaaarrrráááá    aaaappppeeeennnnaaaassss    oooossss    
casais recentescasais recentescasais recentescasais recentes    eeee    terá a duração de seis meses, ou sejaterá a duração de seis meses, ou sejaterá a duração de seis meses, ou sejaterá a duração de seis meses, ou seja,,,,    
a classe funcionará duas a classe funcionará duas a classe funcionará duas a classe funcionará duas vezes por anovezes por anovezes por anovezes por ano,,,,    sssseeee    hhhhoooouuuuvvvveeeerrrr    
casais recentescasais recentescasais recentescasais recentes....    
        JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO IGREJA (2JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO IGREJA (2JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO IGREJA (2JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO IGREJA (27777/12)/12)/12)/12)    
                                                                                            

    

““““Prega Prega Prega Prega a Palavra, insta Palavra, insta Palavra, insta Palavra, insta, quer seja a, quer seja a, quer seja a, quer seja 
oportuno, quer nãooportuno, quer nãooportuno, quer nãooportuno, quer não............””””    
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