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Uma panorâmica sobre Rute 
      A história de Rute deu-se no período dos juízes, 
conforme relatado no primeiro versículo do livro de Rute. 
“Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome 
na terra; pelo que um homem de Belém de Judá saiu a 
peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher, e seus dois 
filhos” Rt 1.1. O livro não identifica o seu autor, 
provavelmente a autoria do mesmo é do profeta Samuel. 
     Conforme o texto acima, a história começa com uma 
migração de uma família de Belém da Judéia para Moabe, 
um país vizinho de Israel. Moabe foi o  filho incestuoso de 
Ló com a sua filha mais velha (o outro filho incestuoso foi 
Amom, filho da mais nova). (Gn 19.37,38). 
     Diz-nos o livro de Rute que a família que emigrou para 
Moabe compunha-se de quatro pessoas: Elimeleque, 
Noemi, Malom e Quiliom. Quando a família migrou teve de 
se desvencilhar de seus bens. 
     Na terra de Moabe os dois filhos casaram com duas 
moabitas, Ofra e Rute. Lá em Moabe morreram Abimeleque 
e seus dois filhos, ficando Noemi viúva e desfilhada. 
     Ao ser informado de que a fome da terra de seus 
ancestrais tinha cessado e que Deus dera novamente  
fartura ao seu povo, Noemi resolve voltar para a terra natal 
no que foi acompanhada até certo ponto pelas duas noras; 
foi quando Noemi orientou a voltarem para a casa de seus 
pais, mas Rute optou ficar com ela e disse estas célebres 
palavras: “Respondeu, porém, Rute: Não me instes a que 
te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que 
tu fores, irei eu; e onde quer que pousares, ali pousarei eu; 
o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. 
Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. 
Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que 
não seja a morte me separar de ti” Rt 1.16,17. 
     A chegada de Noemi e Rute em Belém causou uma 
profunda comoção pelas desventuras que tinham 
acontecido com Noemi. Diziam eles: “Não é esta Noemi?”. 
“Ela, porém, lhes respondeu: Não me chameis Noemi;   

 chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu 
de amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez 
tornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o 
Senhor testemunhou contra mim, e o Todo-Poderoso me 
afligiu?” Rt 1.20,21. 
      Em Belém havia um parente de Noemi chamado Boaz 
que era proprietário de terra, e Rute pediu autorização a 
Noemi para apanhar as espigas  que os segadores 
deixavam cair, pois esses não podiam mais apanhá-las 
porque aquilo era destinado aos pobres e estrangeiros, 
conforme a lei mosaica estabelecia. (Lv 19.9,10; 23.22).  
      A fama de Rute como mulher virtuosa impressionou 
Boaz que orientou aos seus segadores que de propósito 
deixassem cair espigas para ser apanhadas por Rute, 
surgindo dai uma simpatia que culminou em casamento.  
      Havia na sociedade israelita da época um costume 
baseado na lei mosaica em que a terra que alguém se 
desfizesse dela por necessidade poderia voltar à família 
por compra ou por decurso de tempo, mas quem poderia 
fazer isso seria um remidor credenciado (Lv 25.25-28), 
que no caso não era Boaz, sendo ele o segundo na linha 
de sucessão. Boaz tinha interesse em casar com Rute, 
mas esse direito de levirato (o irmão casar com a mulher 
do seu irmão falecido, para lhe suscitar descendência) 
pertencia ao sucessor. Esse sucessor, que a Bíblia não 
revela o nome, abre mão de seu direito porque na 
compra da propriedade tinha que aceitar Rute como 
esposa o que ele não tinha intenção de fazer. Daí Boaz 
comprar o terreno e casar com Rute, e com ela teve 
filhos sendo um deles Obede, avô do rei Davi. 
        Dessa belíssima história se podem extrair algumas 
lições para a vida da Igreja, sendo umas delas a questão 
do estigma de que sogra é problema. Noemi foi uma 
sogra maravilhosa. A outra lição é a questão da 
severidade de Deus em punir o pecado do seu povo. 
Ainda outra lição é a providência de Deus em restituir os 
bens de seus servos. Também outra lição, a mais 
importante, é aquela de natureza espiritual que aponta 
Boaz como tipo de Cristo, que como remidor resgatou 
para si algo valioso, no caso de Boaz a propriedade, e no 
caso de Cristo a Igreja que Ele comprou com o seu 
próprio sangue (At 20.28). Rute, a exemplo de Raabe, 
duas gentias, faz parte da genealogia do Salvador, 
conforme Mt 1.5.           Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  

  

 
 
  
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

           

               
                 CALENDÁRIO DE EVENTOS (DEZ) 
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); Bárbara Ednalva 
(Ernani Sátiro); 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 ––––    DaviDaviDaviDavi////NivaldoNivaldoNivaldoNivaldo; ; ; ;     
Ter Ter Ter Ter ––––    JosiasJosiasJosiasJosias; Sáb ; Sáb ; Sáb ; Sáb ––––    MakobiMakobiMakobiMakobi   

 

HORÁRIO DE CULTOS  
NATAL, 25/12 (19.30h); FINAL ANO, 31/12 (20h)     

    

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  

“Não me instes a que te abandone e deixe 
de seguir-te. Porque aonde quer que tu 
fores, irei eu; e onde quer que pousares, ali 
pousarei eu; o teu povo será o meu povo, o 
teu Deus será o meu Deus”  Rt 1.16    



 
                                                         ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

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) 

22 - Marconi Cavalcanti; 29 – Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (29); Meireles (22)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

21 – Miss. Liliane; 23 – Pr. Jedaías;  
28 – Pb. Enoaldo; 31 – Pr. Toni   

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
21 – Pr. Jedaías; 25 – Pb. Silas;  

28 – Dc. Marcone; 31 – Pr. André  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
21 – Dc. Josias; 25 – Pr. Walter;  

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

21 – Pr. Samuel;  28 – Pb. Carlos Alberto 
             ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

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

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

PRELETORES PROGRAMA RADIO 
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    
                                                        SERVI AO SENHOR COM ALEGRIASERVI AO SENHOR COM ALEGRIASERVI AO SENHOR COM ALEGRIASERVI AO SENHOR COM ALEGRIA    
                                                                                    

 
 

 O Natal de Jesus     
      O Natal de Jesus é um dos fatos mais portentoso da 
história da redenção, pois é o dia em que Deus em forma 
humana veio tabernacular conosco, conforme seu próprio 
nome anunciava. “Emanuel, Deus conosco”. 
     Segundo as Sagradas Escrituras, a vinda do Messias, o 
Filho de Deus, a este mundo, já estava programada. No 
livro de Gênesis nos é dito que da semente da mulher 
nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, em 
resposta a queda do homem no jardim do Édem (Gn 3.15). 
      A promessa que Deus fez a Abraão falava de um de 
seus descendentes que abençoaria toda a familia da terra 
(judeus e gentios) (Gn 12.1-3; Gl 3.16). Quando Jacó 
abençou aos seus filhos no leito de morte, uma benção 
especial foi dada a Judá, dizendo que o cetro nao se 
apartaria daquela tribo (Gn 49.10). O cetro simboliza 
autoridade para governar. Jesus é o Rei dos reis. 
      O profeta Isaías vaticinou que uma virgem daria a luz a 
um filho e que o seu nome seria Emanuel, Deus conosco (Is 
7.14). Ainda Isaias fala sobre um menino que seria dado, 
com os seguintes qualificativos: Maravilhoso, Conselheiro, 
Deus Forte, Pai da Eternidade e Principe da Paz. (Is 9.6). O 
profeta Miqueias revelou que essa ilustre criança nasceria 
em Belém da Judéia, em Israel  (Mq 5.2). 

Os Evangelhos de Mateus e Lucas detalham o Natal de 
Jesus. É-nos dito nesses evangelhos que Jesus foi gerado 
no ventre de Maria por obra e graça do Espirito Santo (Mt 
1.20; Lc 1.35). Ainda nos é dito que após a concepção de 
Jesus, que foi sobrenatural, o seu crescimento no ventre de 
Maria foi natural. Depois de nove meses de gerado, Jesus 
nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Por 
ocasião de seu nascimento, vieram uns magos do oriente 
que Lhe ofertaram ouro, incenso e mirra (Mt 2.11). Ainda no 
nascimento de Jesus, miríades de seres angelicais 
desceram dos Céus louvando a Deus, e dizendo: “Glória a 
Deus nas  alturas, paz na terra, boa vontade para com  os 
homens” Lc 2.,14. É-nos dito ainda que a esses mesmos 
pastores, quando apascentavam os seus rebanhos no 
campo, um anjo de Deus, falou o seguinte: “...: Não temais, 
porquanto vos trago novas de grande alegria que o será 
para todo o povo: É que vos nasceu hoje, na cidade de 
Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor” Lc 2.10,11. 
        Portanto, amados, nesse dia celebremos a Deus com 
intensa alegria, pois ele é o mais abençoado dos dias, 
porque nele Deus, na pessoa de Seu Filho Jesus Cristo, 
visitou de maneira especial o nosso mundo, com um 
propósito redentor.              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti 

    

AAAASSSSSSSSEEEEMMMMBBBBLLLLEEEEIIIIAAAA    DDDDAAAA    IIIIGGGGRRRREEEEJJJJAAAA    PPPPAAAARRRRAAAA    EEEELLLLEEEEIIIIÇÇÇÇÃÃÃÃOOOO    DDDDIIIIRRRREEEETTTTOOOORRRRIIIIAAAASSSS::::    
hoje pela manhã, logo após o estudo da lição,hoje pela manhã, logo após o estudo da lição,hoje pela manhã, logo após o estudo da lição,hoje pela manhã, logo após o estudo da lição,    tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    
uma assembleia para eleição das diretorias parauma assembleia para eleição das diretorias parauma assembleia para eleição das diretorias parauma assembleia para eleição das diretorias para    oooo    aaaannnnoooo    
dededede    2015201520152015. Ness. Ness. Ness. Nessaaaa    aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeiiiiaaaa    ttttaaaammmmbbbbéééémmmm    sssseeeerrrrããããoooo    
apresentados os relatórios financeiros pendentes.apresentados os relatórios financeiros pendentes.apresentados os relatórios financeiros pendentes.apresentados os relatórios financeiros pendentes.        
NATAL DE JESUS: NATAL DE JESUS: NATAL DE JESUS: NATAL DE JESUS: na próxima quintana próxima quintana próxima quintana próxima quinta----feira, feira, feira, feira, dia dia dia dia 22225555////11112222,,,,    
iiiirrrreeeemmmmoooossss    cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaarrrr    oooo    NNNNaaaattttaaaallll    ddddeeee    nnnnoooossssssssoooo    SSSSeeeennnnhhhhoooorrrr    JJJJeeeessssuuuussss    CCCCrrrriiiissssttttoooo....    OOOO    
culto começará culto começará culto começará culto começará ààààs s s s 19.30h.19.30h.19.30h.19.30h.    NNNNeeeesssssssseeee    ccccuuuullllttttoooo    tttteeeerrrreeeemmmmoooossss,,,,    aaaalllléééémmmm    
da pregação da Palada pregação da Palada pregação da Palada pregação da Palavvvvrrrraaaa    ddddeeee    DDDDeeeeuuuussss,,,,    uuuummmmaaaa    ccccaaaannnnttttaaaattttaaaa    ddddoooo    CCCCoooorrrraaaallll    
de nossa Igreja. de nossa Igreja. de nossa Igreja. de nossa Igreja. PPPPaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrráááá    aaaaiiiinnnnddddaaaa    ddddoooo    ccccuuuullllttttoooo    oooo    ccccoooorrrraaaallllzzzziiiinnnnhhhhoooo    
infantil da Igreja. Convideinfantil da Igreja. Convideinfantil da Igreja. Convideinfantil da Igreja. Convidemmmm    oooossss    sssseeeeuuuussss    ffffaaaammmmiiiilllliiiiaaaarrrreeeessss    ppppaaaarrrraaaa    
participar dessa grande celebração. participar dessa grande celebração. participar dessa grande celebração. participar dessa grande celebração.         
POSSE DAS DIRETORIAS ELEITASPOSSE DAS DIRETORIAS ELEITASPOSSE DAS DIRETORIAS ELEITASPOSSE DAS DIRETORIAS ELEITAS::::    nnnnoooo    pppprrrróóóóxxxxiiiimmmmoooo    ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo,,,,    
teremos no lugar da EBD teremos no lugar da EBD teremos no lugar da EBD teremos no lugar da EBD um culto seguido da cerimum culto seguido da cerimum culto seguido da cerimum culto seguido da cerimôôôônnnniiiiaaaa    
da da da da posse das diretorias posse das diretorias posse das diretorias posse das diretorias que foram que foram que foram que foram eleitaseleitaseleitaseleitas,,,,    nnnneeeesssstttteeee    
domingodomingodomingodomingo,,,,    ppppaaaarrrraaaa    oooo    aaaannnnoooo    ddddeeee    2222000011115555....    PPPPeeeeddddiiiimmmmoooossss    qqqquuuueeee    ttttooooddddoooossss    oooossss    
componentes das novas diretorias comparecomponentes das novas diretorias comparecomponentes das novas diretorias comparecomponentes das novas diretorias compareçaçaçaçammmm    aaaa    eeeesssssssseeee    
ccccuuuullllttttoooo    ppppaaaarrrraaaa    sssseeeerrrreeeemmmm    eeeemmmmppppoooossssssssaaaaddddoooossss....    TTTTaaaammmmbbbbéééémmmm    nnnneeeesssssssseeee    ccccuuuullllttttoooo    
teremos um momento de gratidteremos um momento de gratidteremos um momento de gratidteremos um momento de gratidããããoooo    aaaa    DDDDeeeeuuuussss    ppppeeeellllaaaassss    
diretorias que estão encerrando os seus mandatos.diretorias que estão encerrando os seus mandatos.diretorias que estão encerrando os seus mandatos.diretorias que estão encerrando os seus mandatos.    
DEPARTAMENTO DE CASAISDEPARTAMENTO DE CASAISDEPARTAMENTO DE CASAISDEPARTAMENTO DE CASAIS    (DCAS)(DCAS)(DCAS)(DCAS)::::    nnnnaaaa    aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeiiiiaaaa    ddddaaaa    
Igreja que será realizadaIgreja que será realizadaIgreja que será realizadaIgreja que será realizada    hhhhoooojjjjeeee    llllooooggggoooo    aaaappppóóóóssss    oooo    eeeessssttttuuuuddddoooo    ddddaaaa    
lição,lição,lição,lição,    sssseeeerrrráááá    aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddoooo    oooo    mmmmaaaaiiiissss    nnnnoooovvvvoooo    pppprrrroooojjjjeeeettttoooo    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
que é a criação do Departamento de que é a criação do Departamento de que é a criação do Departamento de que é a criação do Departamento de CCCCaaaassssaaaaiiiissss....    EEEEsssssssseeee    
DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    tttteeeerrrráááá    aaaa    rrrreeeessssppppoooonnnnssssaaaabbbbiiiilllliiiiddddaaaaddddeeee    ddddeeee    pppprrrrooooggggrrrraaaammmmaaaarrrr    
eeeevvvveeeennnnttttoooossss    aaaaoooo    lllloooonnnnggggoooo    ddddoooossss    aaaannnnoooossss    ccccoooonnnntttteeeemmmmppppllllaaaannnnddddoooo    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))))....        
JANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJAJANTAR DA IGREJA::::    eeeessssttttaaaarrrr    ccccoooonnnnffffiiiirrrrmmmmaaaaddddoooo    àààà    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaaççççããããoooo    ddddoooo    
jantar da Igreja na noite do jantar da Igreja na noite do jantar da Igreja na noite do jantar da Igreja na noite do ssssáááábbbbaaaaddddoooo,,,,    ddddiiiiaaaa    22227777////11112222....    OOOOssss    
ccccaaaassssaaaaiiiissss    rrrreeeessssppppoooonnnnssssáááávvvveeeeiiiissss    ((((PPPPbbbb....    EEEEvvvvaaaannnnddddrrrroooo////WWWWaaaannnnddddeeeerrrrllllaaaannnnggggeeee    eeee    PPPPrrrr....    
JJJJeeeeddddaaaaííííaaaassss////LLLLiiiilllliiiiaaaannnneeee))))    eeeessssttttããããoooo    ttttrrrraaaabbbbaaaallllhhhhaaaannnnddddoooo    nnnnoooo    sssseeeennnnttttiiiiddddoooo    ddddeeee    qqqquuuueeee    
ccccaaaaddddaaaa    ppppeeeessssssssooooaaaa    ttttrrrraaaaggggaaaa    uuuummmm    ““““pppprrrraaaattttoooo””””    ccccoooommmm    iiiinnnnggggrrrreeeeddddiiiieeeennnntttteeeessss    ppppaaaarrrraaaa    oooo    
jantar. jantar. jantar. jantar. Não será cobrada Não será cobrada Não será cobrada Não será cobrada taxa para o taxa para o taxa para o taxa para o jantarjantarjantarjantar. Pede. Pede. Pede. Pede----sssseeee    
apenas que os interessadapenas que os interessadapenas que os interessadapenas que os interessadoooossss    eeeemmmm    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrr    ddddoooo    jjjjaaaannnnttttaaaarrrr    
procure um dos componentes dos casais coordenadoresprocure um dos componentes dos casais coordenadoresprocure um dos componentes dos casais coordenadoresprocure um dos componentes dos casais coordenadores    
eeee    ffffoooorrrrnnnneeeeççççaaaa    oooo    nnnnúúúúmmmmeeeerrrroooo    ddddeeee    ppppeeeessssssssooooaaaassss    ddddeeee    ssssuuuuaaaa    ffffaaaammmmíííílllliiiiaaaa    qqqquuuueeee    iiiirrrráááá    
participar do eventoparticipar do eventoparticipar do eventoparticipar do evento....    
NOTA DE GRATIDÃO (I):NOTA DE GRATIDÃO (I):NOTA DE GRATIDÃO (I):NOTA DE GRATIDÃO (I):    aaaa    ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    aaaaggggrrrraaaaddddeeeecccceeee    aaaaoooossss    
irmãos que estiveram compondo as diretorias queirmãos que estiveram compondo as diretorias queirmãos que estiveram compondo as diretorias queirmãos que estiveram compondo as diretorias que    eeeessssttttããããoooo    
encerrando os sencerrando os sencerrando os sencerrando os seeeeuuuussss    mmmmaaaannnnddddaaaattttoooossss....    CCCCoooommmm    cccceeeerrrrtttteeeezzzzaaaa    DDDDeeeeuuuussss        
recompensará recompensará recompensará recompensará a todos a todos a todos a todos ppppeeeelllloooossss    sssseeeerrrrvvvviiiiççççoooossss    pppprrrreeeessssttttaaaaddddoooossss    aaaaoooo    
ministério da III IEC/JPA. ministério da III IEC/JPA. ministério da III IEC/JPA. ministério da III IEC/JPA.     
NOTA DE GRATIDÃO (NOTA DE GRATIDÃO (NOTA DE GRATIDÃO (NOTA DE GRATIDÃO (IIIII):I):I):I):    aaaa    ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    aaaaggggrrrraaaaddddeeeecccceeee    
ainda aos irmãos que contribuíramainda aos irmãos que contribuíramainda aos irmãos que contribuíramainda aos irmãos que contribuíram,,,,    fielmentefielmentefielmentefielmente,,,,    ccccoooommmm    oooossss    
dízimos e ofertas padízimos e ofertas padízimos e ofertas padízimos e ofertas parrrraaaa    aaaa    mmmmaaaannnnuuuutttteeeennnnççççããããoooo    ddddaaaa    oooobbbbrrrraaaa    ddddeeee    DDDDeeeeuuuussss    
aaaattttrrrraaaavvvvééééssss    ddddoooo    mmmmiiiinnnniiiissssttttéééérrrriiiioooo    ddddeeee    nnnnoooossssssssaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa....    CCCCoooommmm    cccceeeerrrrtttteeeezzzzaaaa    DDDDeeeeuuuussss    
os abençoou e continuará abençoandoos abençoou e continuará abençoandoos abençoou e continuará abençoandoos abençoou e continuará abençoando    porporporpor    issoissoissoisso....        

                HORÁRIO HORÁRIO HORÁRIO HORÁRIO DO DO DO DO CULTO DE NATAL, 25/12 (19.30hCULTO DE NATAL, 25/12 (19.30hCULTO DE NATAL, 25/12 (19.30hCULTO DE NATAL, 25/12 (19.30h)    

    

““““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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