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Uma panorâmica sobre Juízes 
      Depois da conquista da terra da promessa estabeleceu-
se um período de trezentos anos, considerando algumas 
judicaturas simultâneas, em que cada tribo governava-se a 
si mesmo, pois o povo de Deus não tinha uma liderança 
nacional, tendo em vista Josué ter falecido e não ter 
deixado sucessor nem orientado nessa direção. 
      No inicio da época contemplada pelo livro de Juízes as 
coisas iam bem (Jz 1.7), mas depois se complicaram, pois 
nos é dito nesse livro que toda aquela geração de 
conquistadores falecera e surgira outra geração que não 
conhecia ao Senhor nem os seus feitos. “O foi também 
congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela 
levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, 
nem tampouco a obra que ele fizera a Israel“ Jz 2.10. 
       Esse desconhecimento do povo em relação a Deus e 
aos seus feitos levou-o a fazer aquilo que era mau aos 
olhos do Senhor. Por causa disso Deus entregava o povo 
nas mãos de opressores. Quando o povo se arrependia e 
clamava ao Senhor, Deus levantava juízes para libertar 
Israel da opressão e julgar o povo durante o tempo de vida 
do juiz. É por isso que podemos resumir aquele período 
em quatro palavras: pecado, opressão, arrependimento e 
libertação.     
     Foram treze juízes considerando a judicatura em 
conjunto de Baraque e Débora e a do profeta Samuel que 
foi o último dos juízes. Dentre os juízes encontramos 
aqueles que exerceram judicatura plena (libertar e julgar) e 
aqueles que apenas julgavam o povo em época de paz. Os 
seus nomes foram, pela ordem: Eúde, Sangar, 
Debora/Baraque, Gideão, Tola Jair, Jefté, Ibsã, Elom, 
Abdom e Sansão. As informações sobre Samuel, o último 
juiz, que exerceu um tríplice ministério (juiz, profeta e 
sacerdote) encontram-se no livro de 1 Samuel. Os juízes 
que judicaram em época de paz, foram: Tola, Jair, Ibsã, 
Elom e Abdom. Os outros foram usados por Deus para 
libertar o Seu povo da opressão de povos vizinhos. 

       Os juízes mais famosos, excluindo  Samuel, foram 
Gideão, Jefté e Sansão. Gideão ficou famoso por ter sido 
usado por Deus para libertar o povo da opressão de sete 
anos pelos midianitas. Com trezentos guerreiros Gideão 
venceu um exército poderoso. Outro juiz famoso foi 
Jefté, filho de uma concubina de seu pai, que libertou 
Israel da opressão dos amonitas. Ele ficou famoso 
também porque fez um voto a Deus de que se ajudado na 
batalha, quando voltasse para casa, ofereceria em 
holocausto o primeiro ser vivo que  aparecesse na porta 
de sua casa, saindo sua filha única. O voto irrefletido 
causou muitas angústias aquele homem que fora usado 
por Deus numa obra de libertação. Talvez o mais famoso 
dos juízes tenha sido Sansão, notável pela sua força 
física, incapaz de ser vencido por quem quer que fosse.  
Com uma queixada de jumento ele destruiu o exército 
filisteu. Sansão tinha lá as suas fraquezas especialmente 
mulheres tendo uma delas, Dalila, traído o famoso juiz, 
traição essa que lhe custou à perda dos dois olhos e a 
morte prematura. “Então os filisteus pegaram nele, 
arrancaram-lhe os olhos e, tendo-o levado a Gaza, 
amarraram-no com duas cadeias de bronze;...” Jz 16.21. 
(Veja ainda Jz 16.26-31 que trata da morte de Sansão). 
       Uma mulher, Débora, também foi usada por Deus 
como juíza na época. Essa poderosa mulher levantou-se 
em Israel para libertar o povo de Deus da opressão dos 
cananeus. Ela movida pelo Espirito Santo convocou 
Baraque para comandar o exército do Senhor, e grande 
foi a vitória dada por Deus. Depois da vitória Débora fez 
um cântico exaltando ao Deus de Israel que dera vitória 
ao seu povo. (Jz 5.1-31). 
      Um triste episódio relatado no livro foi o de 
Abimeleque, filho de Gideão, que quis levantar-se a si 
mesmo como rei sobre o povo de Deus. Traiçoeiramente 
matou os seus setenta irmãos por parte de pai e foi 
aclamado rei pelos habitantes de Siquém e de Bete-Milo. 
Diz-nos Juízes que uma mulher lançou da muralha da 
torre que estava sitiada uma mó de moinho que rachou a 
cabeça de Abimeleque, ferindo-o mortalmente. Outro 
triste episódio foi o abuso sexual da mulher de um levita 
pelos habitantes de Gibeá levando-a a morte, com a 
conivência dos lideres daquela cidade,  e que ocasionou 
uma guerra fraticida onde a tribo de Benjamim quase foi 
extinta.                     Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 
 
  
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
 
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 DIÁCESCALA DE DIÁCESCALA DE DIÁCESCALA DE DIÁCONOSONOSONOSONOS    

Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite ––––    EuclidesEuclidesEuclidesEuclides////MarçalMarçalMarçalMarçal; ; ; ;     
Ter Ter Ter Ter ––––    DaviDaviDaviDavi; Sáb ; Sáb ; Sáb ; Sáb ––––    BergBergBergBerg                

    

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

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

Ter - 19h30m  Culto Oração/Estudo Bíblico  
Sex - 19h30m Culto nas Residências 
Sab - 19h30m  Culto dos Jovens  

“Naqueles dias não havia rei em 
Israel: cada qual fazia o que parecia 
direito aos seus olhos” Jz 17.6     



 
                                                         ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

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) 

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

ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 
Bosco (15,29); Meireles (22)  

CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
14 – Pr. André; 21 – Miss. Liliane;  

23 – Pr. Jedaías; 28 – Pb. Enoaldo; 31 – Pr. Toni   
 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 

14 – Pr. Walter; 21 – Pr. Jedaías;  
25 – Pb. Silas; 28 – Dc. Marcone; 31 – Pr. André  

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

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

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

             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 
16 – Davi Silva;  

23 – Miss. Liliane; 30 – Dc. Josias 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

Samuel Monteiro (30);  
Dc. Josias (16,23)   

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
17 – Miss. Liliane; 24  Pr. Jedaías    

                                                                                    ESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDA    
                                                                                                            27 27 27 27 ––––    Pr. EudesPr. EudesPr. EudesPr. Eudes    
                                                                                    

 

As Sagradas Escrituras 
      Aprouve a Deus, segundo a sua vontade, autorevelar-se 
as suas criaturas. Uma parte da revelação foi feita através 
das coisas que foram criadas, através do próprio homem, 
da história, da providência,... Em teologia essa revelação é 
conhecida como Revelação Geral. A outra parte da 
revelação de Deus foi feita através das Sagradas 
Escrituras. Essa revelação é chamada de Revelação 
Especial e ela tem caráter salvífico. Nas Escrituras, Deus 
revelou-se paulatinamente, ao longo das eras. A Bíblia foi 
escrita num período de 16 séculos, por aproximadamente 
40 escritores de diversoss segmentos culturais. 

As Sagradas Escrituras compõem-se de duas partes: O 
Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 
39 livros, assim classificados: O Pentateuco (cinco livros): 
Gênesis a Deuteronômio; os Livros Históricos (doze livros); 
Josué a Ester; os Livros Poéticos (cinco livros): Jó a 
Cantares; e os Livros Proféticos (dezessete livros): Isaías a 
Daniel (Profetas Maiores); Oseías a Malaquias (Profetas 
Menores). O Novo Testamento contém 27 livros, 
classificados desta maneira: Os Evangelhos (quatro livros): 
Mateus a João; Livro Histórico (um livro): Atos dos 
Apóstolos; as Epístolas Paulinas (treze livros): Romanos a 
Filemon; a Epístola aos Hebreus; as Epístolas Gerais (sete 
livros): Tiago a Judas; e o Livro da Revelação: Apocalipse. 

As Sagradas Escrituras, no seu conjunto, foi inspirada 
por Deus verbal e plenariamente (2 Tm 3.16; 2 Pe 1.19-21), 
ou seja, tudo o que foi escrito teve a poderosa ação do 
Espírito Santo, usando homens escolhidos para isso. 
        O Senhor Jesus Cristo é o tema central das Sagradas 
Escrituras. Em Gênesis Ele é a Semente da Mulher. Em 
Êxodo é o Cordeiro Pascoal. Em Levítico é o Sacrifício 
Expiatório. Em Números é a Rocha e em Deuteronômio é o  
Profeta. Em Josué é o Comandante dos Exércitos do 
Senhor.  Em Juízes é o Libertador. Em Rute é o Parente 
Remidor. Em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas é o 
Rei de Israel. Em Esdras e Neemias é o Restaurador. Em 
Ester é o Advogado. Em Jó é o  Redentor que vive. Em 
Salmos é Tudo em todos. Em Provérbios é a Sabedoria 
Divina. Em Eclesiastes é a Razão Suprema do Viver. Em 
Cantares é o Amado. Nos Profetas é o Messias. Nos 
Evangelhos é o Cristo. Em Atos é o Espírito. Nas Epístolas 
é a Cabeça da Igreja. Em Apocalipse é o Alfa e o Ômega. 

Devemos ler a Bíblia continuamente para sermos 
sábios, para vivermos neste mundo com sabedoria, e 
devemos obedecê-la para sermos santos, a fim de vivermos 
de uma maneira que agrade a Deus.          Pr. Eudes Lopes 
        

DIA DA BIBLIA: DIA DA BIBLIA: DIA DA BIBLIA: DIA DA BIBLIA: hoje hoje hoje hoje àààà    nnnnooooiiiitttteeee    iiiirrrreeeemmmmoooossss    ooooffffeeeerrrreeeecccceeeerrrr    aaaa    DDDDeeeeuuuussss    uuuummmm    
culto em gratidão pela passagem do Dia da Bculto em gratidão pela passagem do Dia da Bculto em gratidão pela passagem do Dia da Bculto em gratidão pela passagem do Dia da Bííííbbbblllliiiiaaaa    
((((sssseeeegggguuuunnnnddddoooo    ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo    ddddeeee    ddddeeeezzzzeeeemmmmbbbbrrrroooo))))....    LLLLoooouuuuvvvvaaaammmmoooossss    aaaa    DDDDeeeeuuuussss    
ppppeeeellllaaaassss    SSSSaaaaggggrrrraaaaddddaaaassss    EEEEssssccccrrrriiiittttuuuurrrraaaassss    eeee    ppppeeeellllaaaa    ddddiiiissssppppoooonnnniiiibbbbiiiilllliiiizzzzaaaaççççããããoooo    ddddaaaa    
mesma em nosso País.mesma em nosso País.mesma em nosso País.mesma em nosso País.    
REUNIÃREUNIÃREUNIÃREUNIÃO CONSELHOO CONSELHOO CONSELHOO CONSELHO: : : : amanhã, a partir das 19amanhã, a partir das 19amanhã, a partir das 19amanhã, a partir das 19....30303030hhhh,,,,        
teremosteremosteremosteremos    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 NA CASACULTO NA CASACULTO NA CASACULTO NA CASA    DE ANTONIADE ANTONIADE ANTONIADE ANTONIA: na : na : na : na próxima próxima próxima próxima sextasextasextasexta----feirafeirafeirafeira    
teremos teremos teremos teremos uuuummmm    ccccuuuullllttttoooo    nnnnaaaa    rrrreeeessssiiiiddddêêêênnnncccciiiiaaaa    ddddaaaa    iiiirrrrmmmmãããã    AAAAnnnnttttôôôônnnniiiiaaaa....    
DDDDireção do cultoireção do cultoireção do cultoireção do culto::::    Pr. JedaíasPr. JedaíasPr. JedaíasPr. Jedaías; ; ; ; PPPPregaçãoregaçãoregaçãoregação::::    PrPrPrPr....    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    
próximo próximo próximo próximo domingodomingodomingodomingo    as 10as 10as 10as 10....30303030hhhh, , , , tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    uuuummmmaaaa    aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeiiiiaaaa    
para eleição das dirpara eleição das dirpara eleição das dirpara eleição das diretorias paraetorias paraetorias paraetorias para    o ano de o ano de o ano de o ano de     2015201520152015....    NNNNeeeessssssssaaaa    
aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeiiiiaaaa    ttttaaaammmmbbbbéééémmmm    sssseeeerrrrããããoooo    aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooossss    oooossss    rrrreeeellllaaaattttóóóórrrriiiioooossss    
financeiros pendentes.financeiros pendentes.financeiros pendentes.financeiros pendentes.    AAAA    ppppoooosssssssseeee    ddddaaaassss    ddddiiiirrrreeeettttoooorrrriiiiaaaassss    eeeelllleeeeiiiittttaaaassss    
dardardardar----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    
Igreja que será realizada no Igreja que será realizada no Igreja que será realizada no Igreja que será realizada no próximo próximo próximo próximo ddddomingoomingoomingoomingo,,,,    ppppeeeellllaaaa    
mmmmaaaannnnhhhhãããã,,,,    sssseeeerrrráááá    aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooo    oooo    mmmmaaaaiiiissss    nnnnoooovvvvoooo    pppprrrroooojjjjeeeettttoooo    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
qqqquuuueeee    éééé    aaaa    ccccrrrriiiiaaaaççççããããoooo    ddddoooo    DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    ddddeeee    CCCCaaaassssaaaaiiiissss....    EEEEsssssssseeee    
DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    tttteeeerrrráááá    aaaa    rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiiddddaaaaddddeeee    ddddeeee    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaarrrr    
eeeevvvveeeennnnttttoooossss    aaaaoooo    lllloooonnnnggggoooo    ddddoooossss    aaaannnnoooossss    ccccoooonnnntttteeeemmmmppppllllaaaannnnddddoooo    oooossss    ccccaaaassssaaaaiiiissss    ddddaaaa    
Igreja (casais recentes, casais jovens Igreja (casais recentes, casais jovens Igreja (casais recentes, casais jovens Igreja (casais recentes, casais jovens e os outros casaise os outros casaise os outros casaise os outros casais))))....        
JANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJA::::    eeeessssttttaaaarrrr    ccccoooonnnnffffiiiirrrrmmmmaaaaddddoooo    àààà    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaççççããããoooo    ddddoooo    
jjjjaaaannnnttttaaaarrrr    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    nnnnaaaa    nnnnooooiiiitttteeee    ddddoooo    ssssáááábbbbaaaaddddoooo,,,,    ddddiiiiaaaa    22227777////11112222....    OOOOssss    
ccccaaaassssaaaaiiiissss    rrrreeeessssppppoooonnnnssssáááávvvveeeeiiiissss    ((((PPPPbbbb....    EEEEvvvvaaaannnnddddrrrroooo////WWWWaaaannnnddddeeeerrrrllllaaaannnnggggeeee    eeee    PPPPrrrr....    
JJJJeeeeddddaaaaííííaaaassss////LLLLiiiilllliiiiaaaannnneeee))))    eeeessssttttããããoooo    ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhaaaannnnddddoooo    nnnnoooo    sssseeeennnnttttiiiiddddoooo    ddddeeee    qqqquuuueeee    
cada pessoa traga um “prato”cada pessoa traga um “prato”cada pessoa traga um “prato”cada pessoa traga um “prato”    ccccoooommmm    iiiinnnnggggrrrreeeeddddiiiieeeennnntttteeeessss    ppppaaaarrrraaaa    oooo    
jjjjaaaannnnttttaaaarrrr....    EEEEssssssssaaaa    pppprrrrááááttttiiiiccccaaaa    eeeerrrraaaa    uuuussssaaaaddddaaaa    nnnnaaaa    ééééppppooooccccaaaa    ddddoooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    
WWWWiiiillllttttoooonnnn,,,,    aaaalllliiiiáááássss,,,,    ddddeeee    ffffoooorrrrmmmmaaaa    eeeeffffiiiiccccaaaazzzz....    IIIIssssttttoooo    qqqquuuueeeerrrr    ddddiiiizzzzeeeerrrr    qqqquuuueeee    nnnnããããoooo    
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----sssseeee    aaaappppeeeennnnaaaassss    qqqquuuueeee    
oooossss    iiiinnnntttteeeerrrreeeessssssssaaaaddddoooossss    eeeemmmm    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrr    ddddoooo    jjjjaaaannnnttttaaaarrrr    pppprrrrooooccccuuuurrrreeee    uuuummmm    ddddoooossss    
componentes dos componentes dos componentes dos componentes dos casais coordenadores.casais coordenadores.casais coordenadores.casais coordenadores.    
FORMATURA DE BONIFACIOFORMATURA DE BONIFACIOFORMATURA DE BONIFACIOFORMATURA DE BONIFACIO: na sexta: na sexta: na sexta: na sexta----ffffeeeeiiiirrrraaaa    ppppaaaassssssssaaaaddddaaaa    ffffooooiiii    
rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaddddaaaa    nnnnoooo    tttteeeemmmmpppplllloooo    ddddaaaa    1111ªªªª    IIIIEEEECCCC////JJJJPPPPAAAA    aaaa    ffffeeeessssttttaaaa    ddddeeee    ffffoooorrrrmmmmaaaattttuuuurrrraaaa    
ddddaaaassss    ttttuuuurrrrmmmmaaaassss    ddddoooo    SSSSeeeemmmmiiiinnnnáááárrrriiiioooo    TTTTeeeeoooollllóóóóggggiiiiccccoooo    EEEEvvvvaaaannnnggggéééélllliiiiccccoooo    
CCCCoooonnnnggggrrrreeeeggggaaaacccciiiioooonnnnaaaallll    ddddeeee    JJJJooooããããoooo    PPPPeeeessssssssooooaaaa,,,,    sssseeeennnnddddoooo    oooo    DDDDiiiiááááccccoooonnnnoooo    
Edvando Bonifácio, de nossa Igreja, Edvando Bonifácio, de nossa Igreja, Edvando Bonifácio, de nossa Igreja, Edvando Bonifácio, de nossa Igreja, uuuummmm    ddddoooossss    ffffoooorrrrmmmmaaaannnnddddoooo    
((((CCCCuuuurrrrssssoooo    MMMMééééddddiiiioooo    eeeemmmm    TTTTeeeeoooollllooooggggiiiiaaaa))))....    PPPPaaaarrrraaaabbbbeeeennnniiiizzzzaaaammmmoooossss    aaaa    BBBBoooonnnniiiiffffáááácccciiiioooo    
eeee    ddddeeeesssseeeejjjjaaaammmmoooossss    qqqquuuueeee    DDDDeeeeuuuussss    ccccoooonnnnttttiiiinnnnuuuueeee    aaaabbbbeeeennnnççççooooaaaannnnddddoooo    aaaa    ssssuuuuaaaa    vvvviiiiddddaaaa    
e a de sua fame a de sua fame a de sua fame a de sua famíííília. lia. lia. lia.     
NOTA DE FALECIMENTONOTA DE FALECIMENTONOTA DE FALECIMENTONOTA DE FALECIMENTO: faleceu na quinta: faleceu na quinta: faleceu na quinta: faleceu na quinta----ffffeeeeiiiirrrraaaa    ppppaaaassssssssaaaaddddaaaa    
a irmã a irmã a irmã a irmã Odete AraOdete AraOdete AraOdete Araúúúújojojojo, genitora de Fátima Brito, genitora de Fátima Brito, genitora de Fátima Brito, genitora de Fátima Brito....    OOOO    
sepultamento deusepultamento deusepultamento deusepultamento deu----se em João Pessoa, onde residia. se em João Pessoa, onde residia. se em João Pessoa, onde residia. se em João Pessoa, onde residia. ÀÀÀÀ    
família enlutada os sentimos de nossa Igreja.família enlutada os sentimos de nossa Igreja.família enlutada os sentimos de nossa Igreja.família enlutada os sentimos de nossa Igreja.    

         

    

““““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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