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Uma panorâmica sobre Números 
      O livro de Números tem o seu nome decorrente dos 
dois censos registrados no livro, o primeiro realizado na 
planície do Sinai (Nm 1) e o outro, trinta e nove anos 
depois, na planície do rio Jordão antes da entrada do povo 
na terra prometida (Nm 26). 
     No livro de Êxodo a Lei divina fora entregue ao povo de 
Israel e baseada nela o estabelecimento de uma aliança 
entre Deus e o seu povo. Foi também construído o 
tabernáculo e instituído o sacerdócio. No de Levítico 
encontramos as instruções para os sacerdotes levitas.  
       No livro de Números encontramos a organização 
militar de Israel. O objetivo do censo ficou bem claro nessa 
intenção. “Da idade de vinte anos e para cima, todos os 
que saem à guerra em Israel; a estes contareis segundo os 
seus exércitos, tu e Arão” Nm 1.3.  
     O primeiro censo teve um total de 603.550 homens 
capazes de sair para guerra, sendo excluídos os menores 
de vinte anos, os idosos, as mulheres e os levitas, e o 
segundo censo teve  601.730 homens.  
    O livro de Números ainda registra a organização do 
acampamento israelita, cada tribo com a sua bandeira.  As 
doze tribos foram divididas em quatro grupos de três sob a 
liderança das tribos de Dã (Dã, Aser e Naftali), Efraim 
(Efraim, Manassés e Benjamim), Ruben (Ruben, Simeão e 
Gade), e Judá (Judá, Issacar e Zebulom). As tribos 
marchavam e acampavam segundo a ordem divina. 
Quando caminhavam, a arca da aliança levada pelos 
levitas ia à frente, seguida pelas tribos comandadas por 
Judá, Ruben, Efraim e Dã, nessa ordem. Quando 
acampavam o tabernáculo era instalado no centro cercado 
pelas tribos (três na frente, três atrás e três de cada lado). 
A ordem para acampar ou levantar acampamento era dada 
pelo Senhor através da nuvem que pairava sobre o 
acampamento de dia e a coluna de fogo à noite. Quando 
elas alçavam, o povo levantava acampamento e partia.       
      O livro de Números ainda registra um triste episódio na  

vida do povo de Israel que protelou a viagem em trinta e 
nove anos, que foi o pecado da incredulidade. O povo de 
Deus partiu do Sinai, devidamente organizado e ao 
chegar a Cades Barnéia, região fronteiriça a terra de 
Canaã, Moisés designou doze espias para olhar a terra 
Prometida. O relatório dado pelos espias foi o mais 
promissor possível no que se refere à qualidade da terra. 
A postura de dez dos espias foi contrária à possibilidade 
do povo conquistar a terra. Só dois espias tiveram uma 
postura diferente. Não negaram as dificuldades da 
conquista, mas creram que Deus lhes daria vitória. Por 
causa da decisão do povo em querer voltar para o Egito, 
Deus condenou toda aquela geração recenseada no Sinai 
a morrer no deserto e deu o privilégio de entrar na terra 
somente a Josué e Calebe e aos que tinham menos de 
vinte anos na época. O pecado de rebelião, entre outros, 
atraiu o juízo divino e a condenação daquela geração, 
que teve de voltar para o Sinai e caminhar em círculo até 
que todos os condenados morressem.  
       O livro de Números ainda informa das dificuldades 
que Moisés teve com o povo na caminhada para Canaã, 
especialmente da rebelião de Coré, Datã e Abirão, três 
líderes que reivindicavam privilégios que Deus não lhes 
dera. O resultado disso foi que morreram 14.700 pessoas 
como juízo divino, inclusive os três líderes e as suas 
famílias que foram engolidos vivos pela terra. Paulo fala 
sobre os pecados de Israel na época (1 Co 10.1-11)  e 
avisa para que os cristãos não caiam no mesmo erro. 
       Números também registra a conquista  por Israel de 
dois territórios na parte oriental do Jordão: o reino de 
Ogue, de Basã e o reino de Seom, dos amorreus. Nessas 
duas regiões conquistadas se estabeleceram as tribos de 
Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés. 
      Números ainda cita as cidades de refúgio, três de 
cada lado do rio Jordão, aonde o homicida que matasse 
alguém sem dolo se abrigasse até o seu julgamento.   
      O livro  trata também da questão dos moabitas que 
alugaram o profeta Balaão para amaldiçoar a Israel. 
Balaão não conseguiu o seu intento porque Deus o 
proibira, através de uma burra falante, que refreou a 
insensatez do profeta. Mais tarde Balaão orienta a 
Balaque, rei moabita, como impedir Israel de prosseguir, 
que foi fazendo uma festa onde os servos de Deus se 
prostituíram.            Pr. Eudes Lopes Cavalcanti  
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              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
22,23/11 – Aniversário Getsêmani; 28 a 30/11 – 
Acampamento da  Mocidade; 30/11 – Sopão Rota do Sol.  
05/12 – Culto de Gratidão irmã Celízia; 06/12 – Reunião 
lideranças Igreja/almoço; 12/12 – Reunião Confecção 
Calendário de 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); 20/12 – Jantar Confraternização 
Igreja; 21/12 – Assembleia Igreja; 21/12 – Confraternização 
Crianças; 25/12 – Celebração Natal; 27/12 – Jantar 
Confraternização Rota do Sol; 28/12 – Posse Diretorias 
(manhã); 31/12 – Culto final ano Igreja/Congregações. 

ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO 
01-Manuel José; 02-Jhulia Belmont; 02-Helena (filha de 
Christyanne); 03-Joyce André; 04-José Trajano; 04-
Artemísia Fragoso; 06-Ana Weslia (neta de Fátima 
Rodrigues); 07-Yuri Costa; 09-Raquel Bezerra; 10-Adeilda 
Meireles; 11-Welington Arisson (E. Sátiro); 11-Adielson 
Cavalcanti (R. do Sol); 11-Eudes Júnior; 13-Kaio Ribeiro 
(E. Sátiro); 14-Diác. João Bosco; 15-Ma José Alves; 15-Ma 
José Felipe (R. do Sol); 15-Manoel dos Santos (R. do Sol); 
15-Antônia Gabriel (E. Sátiro); 15-Manuela Gomes (E. 
Sátiro); 17-Fábio Batista; 18-Adriana de Oliveira 
(Valentina); 18-Joanne Daienne; 18-Dayse Evelyn; 18-
Francisco Pereira (E. Sátiro); 19-Cleytiane Martins (E. 
Sátiro); 19-Clemilson Rodrigues (Valentina); 20-Geysa 
Carla; 21-Francisco de Assis (Valentina); 22-Lindalva 
Serafim; 22-Ediene Talita (Valentina); 23-Marivalda Souza; 
23-Josenildo da Silva (Naldinho); 24-Ana Karoline 
(Valentina); 24-Cristina Rodrigues; 25-Jefte Jonny (E. 
Sátiro); 26-Daniela Marinho (R. do Sol); 26-Joquebede 
Porfírio; 28-Jairo da Costa (J. Américo); 30-Marcela 
Santiago 30-Ruanna A. Cavalcanti.  
 

              

 

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  

“Da idade de vinte anos e para cima, todos os 
que saem à guerra em Israel; a estes contareis 
segundo os seus exércitos, tu e Arão” Nm 1.3.     



 

                                                         ESCALA DE OBREIROS (NOVEMBRO) 
PÚLPITO IGREJA SEDE  

23 – Pr. Severino Carlos; 30 – Pr. Eudes  
CULTO DEVOCIONAL 

Responsabilidade SEMI 
MOCIDADE (SÁB) 

 Responsabilidade Pr. Walter  
CULTO DA HORA NONA (SEG) 

24 - Miss. Liliane 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (SEG) 

Bosco (24)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 
23 – Pr. Walter; 30 – Miss. Liliane  

 CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
23 – Pb. Silas; 30 – Pr. Jedaías  
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 

23 – Pr. Jedaías; 30 – Pr. Walter  
CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 

23 – Pb. Emanuel; 30 - Pr. Samuel 
     ESCALA OBREIROS VALENTINA (QUINTA-FEIRA) 

27 – Pr. Jedaías 
ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

25 – Iza Maria 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 

25 – Dc. Josias   
PRELETORES PROGRAMA RADIO 

26 – Miss. Liliane        
                                                                                    ESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDAESCALA CASA DE ACOLHIDA    
                                                                                                            29 29 29 29 ––––    DDDDc. Josiasc. Josiasc. Josiasc. Josias    
                                                                                ESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOS    

Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite ––––    GentilGentilGentilGentil////EuclidesEuclidesEuclidesEuclides;;;;        
Ter Ter Ter Ter ––––    MuriloMuriloMuriloMurilo; Sáb ; Sáb ; Sáb ; Sáb ––––    MakobiMakobiMakobiMakobi    

 
 

FLAVIA DANTAS – FOTOGRAFIA PROFISSIONAL 

FONES: 86602212; 96006114 

E-MAIL: flavia_limadiniz@hotmail.com 

ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO GETSÊMANI (22,23/11):ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO GETSÊMANI (22,23/11):ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO GETSÊMANI (22,23/11):ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO GETSÊMANI (22,23/11):    
DesDesDesDesde ontem estamos celebrando de ontem estamos celebrando de ontem estamos celebrando de ontem estamos celebrando ao Senhor pelao Senhor pelao Senhor pelao Senhor pelo o o o 
aniversário do Conjunto Getsêmani, de nossa Igreja. aniversário do Conjunto Getsêmani, de nossa Igreja. aniversário do Conjunto Getsêmani, de nossa Igreja. aniversário do Conjunto Getsêmani, de nossa Igreja. 
Ontem tivemos uma programação especial Ontem tivemos uma programação especial Ontem tivemos uma programação especial Ontem tivemos uma programação especial àààà    tarde tarde tarde tarde 
bem como a noite. bem como a noite. bem como a noite. bem como a noite. Estiveram ministrando no dia de Estiveram ministrando no dia de Estiveram ministrando no dia de Estiveram ministrando no dia de 
ontem os pastores Bartolomeu ontem os pastores Bartolomeu ontem os pastores Bartolomeu ontem os pastores Bartolomeu (Congregacional) (Congregacional) (Congregacional) (Congregacional) e e e e 
EduardoEduardoEduardoEduardo    (Presbit(Presbit(Presbit(Presbiteriano)eriano)eriano)eriano). Ainda tivemos a participação . Ainda tivemos a participação . Ainda tivemos a participação . Ainda tivemos a participação 
do irmão do irmão do irmão do irmão guitarrista Zé Filhoguitarrista Zé Filhoguitarrista Zé Filhoguitarrista Zé Filho. Hoje teremos dois cultos . Hoje teremos dois cultos . Hoje teremos dois cultos . Hoje teremos dois cultos 
com a participação do Pastor Severino Carlos (IEC com a participação do Pastor Severino Carlos (IEC com a participação do Pastor Severino Carlos (IEC com a participação do Pastor Severino Carlos (IEC 
Macaparana/PE) pregando pela manhã e a noite. Macaparana/PE) pregando pela manhã e a noite. Macaparana/PE) pregando pela manhã e a noite. Macaparana/PE) pregando pela manhã e a noite. 
Nesta manhã além do pastor citado, teremos a Nesta manhã além do pastor citado, teremos a Nesta manhã além do pastor citado, teremos a Nesta manhã além do pastor citado, teremos a 
participação de participação de participação de participação de DanniDanniDanniDanniel Cosmo e banda. el Cosmo e banda. el Cosmo e banda. el Cosmo e banda. A exceção de A exceção de A exceção de A exceção de 
hoje pela manhã, ohoje pela manhã, ohoje pela manhã, ohoje pela manhã, o    Conjunto aniversariante estConjunto aniversariante estConjunto aniversariante estConjunto aniversariante estarararar    
participando de todas as reuniões louvando e participando de todas as reuniões louvando e participando de todas as reuniões louvando e participando de todas as reuniões louvando e 
celebrando ao Senhor pelo seu aniversário.celebrando ao Senhor pelo seu aniversário.celebrando ao Senhor pelo seu aniversário.celebrando ao Senhor pelo seu aniversário.    
NOTA DE CASAMENTONOTA DE CASAMENTONOTA DE CASAMENTONOTA DE CASAMENTO: na quinta: na quinta: na quinta: na quinta----feira passada foi feira passada foi feira passada foi feira passada foi 
celebrada a cerimcelebrada a cerimcelebrada a cerimcelebrada a cerimôôôônia de casamento dos jovens nia de casamento dos jovens nia de casamento dos jovens nia de casamento dos jovens 
Everton e Nayra filha do Presbítero Evandro José e de Everton e Nayra filha do Presbítero Evandro José e de Everton e Nayra filha do Presbítero Evandro José e de Everton e Nayra filha do Presbítero Evandro José e de 
Joana Wanderlange, de nossa Igreja. A cerimônia de Joana Wanderlange, de nossa Igreja. A cerimônia de Joana Wanderlange, de nossa Igreja. A cerimônia de Joana Wanderlange, de nossa Igreja. A cerimônia de 
casamento e a recepção dos convidados focasamento e a recepção dos convidados focasamento e a recepção dos convidados focasamento e a recepção dos convidados foram ram ram ram     
realizadasrealizadasrealizadasrealizadas    nononono    Salão Maison RoyaleSalão Maison RoyaleSalão Maison RoyaleSalão Maison Royale, em J, em J, em J, em João Pessoa, oão Pessoa, oão Pessoa, oão Pessoa,     
e oficiada pelo Pastor da Igreja auxiliado peloe oficiada pelo Pastor da Igreja auxiliado peloe oficiada pelo Pastor da Igreja auxiliado peloe oficiada pelo Pastor da Igreja auxiliado pelo    Pastor Pastor Pastor Pastor 
Jedaías Rodrigues. Parabenizamos aos nubentes e Jedaías Rodrigues. Parabenizamos aos nubentes e Jedaías Rodrigues. Parabenizamos aos nubentes e Jedaías Rodrigues. Parabenizamos aos nubentes e 
desejamos as muitas bênçãos dos Céus sobre eles. desejamos as muitas bênçãos dos Céus sobre eles. desejamos as muitas bênçãos dos Céus sobre eles. desejamos as muitas bênçãos dos Céus sobre eles.     
REUNIÃO DE LIDERANÇAS:REUNIÃO DE LIDERANÇAS:REUNIÃO DE LIDERANÇAS:REUNIÃO DE LIDERANÇAS:    no primeiro no primeiro no primeiro no primeiro sábadosábadosábadosábado    de de de de 
dezembro (06/12) teremos a nossa reunião dezembro (06/12) teremos a nossa reunião dezembro (06/12) teremos a nossa reunião dezembro (06/12) teremos a nossa reunião geral de geral de geral de geral de 
obreiros para agradecermos a Deus pelo ano que obreiros para agradecermos a Deus pelo ano que obreiros para agradecermos a Deus pelo ano que obreiros para agradecermos a Deus pelo ano que 
estar terestar terestar terestar terminando bem como minando bem como minando bem como minando bem como para para para para prestaprestaprestaprestarmos rmos rmos rmos 
relatóriosrelatóriosrelatóriosrelatórios    sobre as atividades dos departamentos e sobre as atividades dos departamentos e sobre as atividades dos departamentos e sobre as atividades dos departamentos e 
congregaçõescongregaçõescongregaçõescongregações,,,,    seguidoseguidoseguidoseguidossss    de um almoço patrocinde um almoço patrocinde um almoço patrocinde um almoço patrocinaaaado do do do 
pela Igreja. A pela Igreja. A pela Igreja. A pela Igreja. A reuniãoreuniãoreuniãoreunião    começará as 09h e se ecomeçará as 09h e se ecomeçará as 09h e se ecomeçará as 09h e se esssstenderá tenderá tenderá tenderá 
até a hora do almoço, 12h.até a hora do almoço, 12h.até a hora do almoço, 12h.até a hora do almoço, 12h.    Os convidados para essa Os convidados para essa Os convidados para essa Os convidados para essa 
reunião são: os dirigenreunião são: os dirigenreunião são: os dirigenreunião são: os dirigentttteseseses    das congdas congdas congdas congregações, regações, regações, regações, 
Pastores, PresbPastores, PresbPastores, PresbPastores, Presbííííteros, Diteros, Diteros, Diteros, Diááááconos e diretores e viceconos e diretores e viceconos e diretores e viceconos e diretores e vicessss    
diretores diretores diretores diretores dos departamentos da Igreja.dos departamentos da Igreja.dos departamentos da Igreja.dos departamentos da Igreja.        
CONTRIBUIÇÃO (I):CONTRIBUIÇÃO (I):CONTRIBUIÇÃO (I):CONTRIBUIÇÃO (I):    agradecemos a todos os irmãos agradecemos a todos os irmãos agradecemos a todos os irmãos agradecemos a todos os irmãos 
membros e congregados que fielmente tem membros e congregados que fielmente tem membros e congregados que fielmente tem membros e congregados que fielmente tem 
entregados os dízimos e as ofertas do Senhentregados os dízimos e as ofertas do Senhentregados os dízimos e as ofertas do Senhentregados os dízimos e as ofertas do Senhoooor para a r para a r para a r para a 
manutenção de nossa Igreja. Deus a todos manutenção de nossa Igreja. Deus a todos manutenção de nossa Igreja. Deus a todos manutenção de nossa Igreja. Deus a todos 
recompense regiamente.recompense regiamente.recompense regiamente.recompense regiamente.    
CONTRBUIÇÃCONTRBUIÇÃCONTRBUIÇÃCONTRBUIÇÃOOOO    (II):(II):(II):(II):    estamos afixando no quadro de estamos afixando no quadro de estamos afixando no quadro de estamos afixando no quadro de 
avisos davisos davisos davisos da Igreja a Igreja a Igreja a Igreja uma relação com os nomes dos uma relação com os nomes dos uma relação com os nomes dos uma relação com os nomes dos 
contribuintes do mês. contribuintes do mês. contribuintes do mês. contribuintes do mês. NeNeNeNessa relação ssa relação ssa relação ssa relação não constanão constanão constanão consta    oooossss    
valorvalorvalorvaloreseseses    dadadadassss    contribuiçcontribuiçcontribuiçcontribuiçõesõesõesões. Os irmãos interessados em . Os irmãos interessados em . Os irmãos interessados em . Os irmãos interessados em 
saber o valor registradosaber o valor registradosaber o valor registradosaber o valor registrado    ou tiverem qualquer dúvida ou tiverem qualquer dúvida ou tiverem qualquer dúvida ou tiverem qualquer dúvida 
sobre a sua contribuição sobre a sua contribuição sobre a sua contribuição sobre a sua contribuição     procurem a irmã Lprocurem a irmã Lprocurem a irmã Lprocurem a irmã Lúúúúcia Diniz, cia Diniz, cia Diniz, cia Diniz, 
contadora, que tem as informações pertinentes e que contadora, que tem as informações pertinentes e que contadora, que tem as informações pertinentes e que contadora, que tem as informações pertinentes e que 
é responsável pela contabilidade da Igreé responsável pela contabilidade da Igreé responsável pela contabilidade da Igreé responsável pela contabilidade da Igreja.ja.ja.ja.    
    

ACAMPAMENTO DE JOVENSACAMPAMENTO DE JOVENSACAMPAMENTO DE JOVENSACAMPAMENTO DE JOVENS::::        oooossss    jjjjoooovvvveeeennnnssss    ddddeeee    nnnnoooossssssssaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
irãoirãoirãoirão    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaarrrr    uuuummmm    aaaaccccaaaammmmppppaaaammmmeeeennnnttttoooo    nnnnoooossss    pppprrrróóóóxxxxiiiimmmmoooossss    22228888    aaaa    33330000    
deste mês.deste mês.deste mês.deste mês.    IIIIrrrrããããoooo    mmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaarrrr    nnnneeeesssssssseeee    AAAAccccaaaammmmppppaaaammmmeeeennnnttttoooo    oooossss    
obreiros: obreiros: obreiros: obreiros: NNNNeeeettttoooo    MMMMoooouuuurrrraaaa    pppprrrreeeessssiiiiddddeeeennnntttteeee    ddddoooo    DDDDNNNNAAAAEEEECCCC    
((((DDDDepartamento epartamento epartamento epartamento NNNNacional de acional de acional de acional de AAAAdolescentes dolescentes dolescentes dolescentes EEEEvangélicovangélicovangélicovangélicossss        
CCCCongregacionaisongregacionaisongregacionaisongregacionais))))    da Ada Ada Ada ALIANÇALIANÇALIANÇALIANÇA    e oe oe oe os Pastoress Pastoress Pastoress Pastores    EEEEdddduuuuaaaarrrrddddoooo    
(Igreja Presbiterian(Igreja Presbiterian(Igreja Presbiterian(Igreja Presbiteriana Geisel)a Geisel)a Geisel)a Geisel), , , , Leonardo Felix Leonardo Felix Leonardo Felix Leonardo Felix ((((2222ªªªª    
IEC/JPAIEC/JPAIEC/JPAIEC/JPA),),),),    e  We  We  We  Walteralteralteralter    MouraMouraMouraMoura,,,,    de nossa Igreja.de nossa Igreja.de nossa Igreja.de nossa Igreja.    OOOO    tttteeeemmmmaaaa    
eeeessssccccoooollllhhhhiiiiddddoooo    ppppeeeellllaaaa    ddddiiiirrrreeeeççççããããoooo    ddddoooo    DDDDMMMMOOOOCCCC    ((((DDDDeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooo    ddddeeee    
Mocidade) Mocidade) Mocidade) Mocidade) foifoifoifoi: “: “: “: “Daniel um jovem de valorDaniel um jovem de valorDaniel um jovem de valorDaniel um jovem de valor”. O valor ”. O valor ”. O valor ”. O valor ddddoooo    
investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento    é de é de é de é de R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00R$ 90,00    por cada jovempor cada jovempor cada jovempor cada jovem,,,,    ppppooooddddeeeennnnddddoooo    
esse valor ser parcelado em esse valor ser parcelado em esse valor ser parcelado em esse valor ser parcelado em trêstrêstrêstrês    vezes sem jurosvezes sem jurosvezes sem jurosvezes sem juros. . . . OOOO    
local do evento serálocal do evento serálocal do evento serálocal do evento será    no Acamno Acamno Acamno Acamppppaaaammmmeeeennnnttttoooo    CCCCaaaannnnaaaaãããã,,,,    
Conde/PB. Conde/PB. Conde/PB. Conde/PB. Os participantes devem levar lençolOs participantes devem levar lençolOs participantes devem levar lençolOs participantes devem levar lençol,,,,    
travesseiro travesseiro travesseiro travesseiro e objetos de higiene pessoal.e objetos de higiene pessoal.e objetos de higiene pessoal.e objetos de higiene pessoal.    PPPPeeeeddddiiiimmmmoooossss    aaaaoooossss    
pais que incentivem os seus pais que incentivem os seus pais que incentivem os seus pais que incentivem os seus filhos filhos filhos filhos aaaa    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrreeeemmmm    ddddeeeesssssssseeee    
evento.evento.evento.evento.    
CONFECÇÃOCONFECÇÃOCONFECÇÃOCONFECÇÃO    DE CALENDÁRIO 2015DE CALENDÁRIO 2015DE CALENDÁRIO 2015DE CALENDÁRIO 2015: : : : ppppeeeeddddiiiimmmmoooossss    aaaaoooossss    
irmãosirmãosirmãosirmãos    diretores dos diretores dos diretores dos diretores dos ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooossss    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    bbbbeeeemmmm    
como as congregações como as congregações como as congregações como as congregações que que que que reúnamreúnamreúnamreúnam    suas diresuas diresuas diresuas direttttoooorrrriiiiaaaassss    ppppaaaarrrraaaa    
a a a a ccccoooonnnnffffeeeeccccççççããããoooo    ddddoooossss    sssseeeeuuuussss    ccccaaaalllleeeennnnddddáááárrrriiiioooossss    sssseeeettttoooorrrriiiiaaaaiiiissss,,,,    ppppooooiiiissss    aaaa    
rrrreeeeuuuunnnniiiiããããoooo    ppppaaaarrrraaaa    aaaa    ccccoooonnnnffffeeeeccccççççããããoooo    ddddoooo    ccccaaaalllleeeennnnddddáááárrrriiiioooo    ggggeeeerrrraaaallll    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
será realizada no dia será realizada no dia será realizada no dia será realizada no dia 11112222/12/14/12/14/12/14/12/14, a partir das 19h30m., a partir das 19h30m., a partir das 19h30m., a partir das 19h30m.        
DIRETORIAS PARA 2015DIRETORIAS PARA 2015DIRETORIAS PARA 2015DIRETORIAS PARA 2015::::    ppppeeeeddddiiiimmmmoooossss    aaaaoooossss    ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooossss    
ddddeeee    hhhhoooommmmeeeennnnssss,,,,    mmmmuuuullllhhhheeeerrrreeeessss    eeee    jjjjoooovvvveeeennnnssss////aaaaddddoooolllleeeesssscccceeeennnntttteeeessss    aaaa    
programarprogramarprogramarprogramareeeem reuniões visando m reuniões visando m reuniões visando m reuniões visando àààà    eeeellllaaaabbbboooorrrraaaaççççããããoooo    ddddaaaa    
sugestão sugestão sugestão sugestão das respectivas das respectivas das respectivas das respectivas diretoriadiretoriadiretoriadiretoriassss    ppppaaaarrrraaaa    oooo    aaaannnnoooo    ddddeeee    2222000011115555....    
OOOO    ppppaaaassssttttoooorrrr    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    bbbbrrrreeeevvvveeee    iiiirrrráááá    mmmmaaaarrrrccccaaaarrrr    uuuummmmaaaa    rrrreeeeuuuunnnniiiiããããoooo    ccccoooommmm    oooo    
CCCCoooonnnnsssseeeellllhhhhoooo    EEEEcccclllleeeessssiiiiáááássssttttiiiiccccoooo        vvvviiiissssaaaannnnddddoooo    aaaa    ccccoooonnnnffffeeeeccccççççããããoooo    ddddaaaassss    ddddiiiivvvveeeerrrrssssaaaassss    
ddddiretorias da Igreja para o próximo ano.iretorias da Igreja para o próximo ano.iretorias da Igreja para o próximo ano.iretorias da Igreja para o próximo ano.  
RELATORIOS FINANCEIROS: RELATORIOS FINANCEIROS: RELATORIOS FINANCEIROS: RELATORIOS FINANCEIROS: pedimos aos pedimos aos pedimos aos pedimos aos responsáveisresponsáveisresponsáveisresponsáveis    
ppppeeeellllaaaassss    ddddiiiivvvveeeerrrrssssaaaassss    tttteeeessssoooouuuurrrraaaarrrriiiiaaaassss    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    ((((ddddeeeeppppaaaarrrrttttaaaammmmeeeennnnttttoooossss    eeee    
congregações) congregações) congregações) congregações) que que que que prepprepprepprepaaaarem os seus resperem os seus resperem os seus resperem os seus respeccccttttiiiivvvvoooossss    
relatóriosrelatóriosrelatóriosrelatórios,,,,    pois no pois no pois no pois no próximopróximopróximopróximo    mêsmêsmêsmês    tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    aaaasssssssseeeemmmmbbbblllleeeeiiiiaaaa    ddddaaaa    
IgrIgrIgrIgrejaejaejaeja    oooonnnnddddeeee    eeeessssssssaaaassss    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaaççççõõõõeeeessss    sssseeeerrrrããããoooo    aaaapppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddaaaassss    nnnnaaaa    
assembleiaassembleiaassembleiaassembleia....    
SITE 3IEC/JPASITE 3IEC/JPASITE 3IEC/JPASITE 3IEC/JPA::::    ppppeeeellllaaaa    ggggrrrraaaaççççaaaa    ddddiiiivvvviiiinnnnaaaa    oooo    nnnnoooossssssssoooo    ssssiiiitttteeee    eeeessssttttaaaarrrr    
sssseeeennnnddddoooo    bbbbaaaassssttttaaaannnntttteeee    vvvviiiissssiiiittttaaaaddddoooo    ppppoooorrrr    ppppeeeessssssssooooaaaassss    ddddeeee    nnnnoooossssssssoooo    PPPPaaaaííííssss    eeee    ddddeeee    
outros países. outros países. outros países. outros países. Tivemos nTivemos nTivemos nTivemos nestes estes estes estes úúúúltimltimltimltimoooossss    ddddiiiiaaaassss    uuuummmmaaaassss    
oitocentas pessoas acessandooitocentas pessoas acessandooitocentas pessoas acessandooitocentas pessoas acessando,,,,    por diapor diapor diapor dia,,,,    oooo    ssssiiiitttteeee....        
LLLLembraembraembraembramosmosmosmos    aoaoaoaos irmãos s irmãos s irmãos s irmãos que que que que nnnnoooo    nnnnoooossssssssoooo    ssssiiiitttteeee    eeeessssttttaaaarrrr    sssseeeennnnddddoooo    
veiculado o veiculado o veiculado o veiculado o nosso nosso nosso nosso boletim semanal, notboletim semanal, notboletim semanal, notboletim semanal, notíííícccciiiiaaaassss    ddddoooo    mmmmuuuunnnnddddoooo    
eeeevvvvaaaannnnggggéééélllliiiiccccoooo    eeee    ddddaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    ssssooooffffrrrreeeeddddoooorrrraaaa....    TTTTeeeemmmmoooossss    aaaarrrrttttiiiiggggoooossss    ssssoooobbbbrrrreeee    
tttteeeeoooollllooooggggiiiiaaaa    ssssiiiisssstttteeeemmmmááááttttiiiiccccaaaa,,,,    ssssuuuuggggeeeessssttttõõõõeeeessss    ddddeeee    lllleeeeiiiittttuuuurrrraaaa,,,,    ccccoooonnnnffffiiiissssssssõõõõeeeessss    ddddeeee    
fé, informações sobre a Igreja, etc. Visitefé, informações sobre a Igreja, etc. Visitefé, informações sobre a Igreja, etc. Visitefé, informações sobre a Igreja, etc. Visite----nosnosnosnos    eeee    uuuussssuuuuffffrrrruuuuaaaa    
dessas dessas dessas dessas riquezas espirituais.riquezas espirituais.riquezas espirituais.riquezas espirituais.        
FREQUENCIA CULTOSFREQUENCIA CULTOSFREQUENCIA CULTOSFREQUENCIA CULTOS: NÃO : NÃO : NÃO : NÃO SE SE SE SE EEEESSSSQQQQUUUUEEEEÇÇÇÇAAAAMMMM    DDDDEEEE    
FREQUENTAR REGULARFREQUENTAR REGULARFREQUENTAR REGULARFREQUENTAR REGULARMENTE MENTE MENTE MENTE OS CULTOS DA IGREJA.OS CULTOS DA IGREJA.OS CULTOS DA IGREJA.OS CULTOS DA 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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