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Uma panorâmica sobre Deuteronômio 
      Vimos no livro de Números que toda aquela geração de 
israelitas que fora recenseada no Sinai (o primeiro censo) 
fora condenada por Deus a perecer no deserto, por causa 
dos pecados de incredulidade e rebeldia. A missão de 
conquistar a terra fora dada por Deus a nova geração, aos 
que tinham menos de vinte anos quando do primeiro 
censo. “Dize-lhes: Pela minha vida, diz o Senhor, 
certamente conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei 
de fazer: neste deserto cairão os vossos cadáveres; 
nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a 
vossa conta, de vinte anos para cima, que contra mim 
murmurastes, certamente nenhum de vós entrará na terra a 
respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo 
Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas aos 
vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por 
presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a 
terra que vós rejeitastes” Nm 14.28-30. 
       Conforme Êxodo, a lei fora dada por Deus e lida diante 
da nação de Israel, e logo após a leitura fora firmada uma 
aliança entre Deus e o Seu povo. Como a nova geração 
não tinha conhecimento do importante código de conduta 
estipulado pelo próprio Deus, surgiu à necessidade de que 
Moisés, na planície de Moabe, fronteira com o rio Jordão, 
repetisse a lei aos ouvidos da nova geração. Eis aí a razão 
de ser do livro de Deuteronômio, que significa a segunda 
lei ou repetição da Lei. 
     A mensagem do livro de Deuteronômio foi apresentada 
por Moisés em forma de discursos, contendo o livro quatro 
discursos, incluindo o de sua despedida, pois Deus já 
tinha revelado que ele não entraria na terra da promessa 
por ter desobedecido ao Senhor  quando feriu a rocha pela 
segunda vez (Nm 20.10-12).  
     Nesses discursos Moisés relembra a trajetória do povo 
de Deus no deserto em demanda de Canaã, enfatizando o 
cuidado, proteção e as provisões de Deus bem como 
relembrando os fracassos da nação israelita.  

       Ainda no livro, Moisés repete a lei dada por  Deus no 
Sinai em seus pontos mais importantes, inclusive o 
Decálogo (Dt 5.1-21). As outras leis encontradas em 
Êxodo, em Levítico e em Números são condensadas e 
apresentadas por Moisés em Deuteronômio. 
       Moisés é veemente em afirmar que o segredo da 
vitória do povo de Deus para a conquista da terra e a 
permanência dentro dela era a obediência aos  
mandamentos divinos, e o fracasso e a expulsão da terra 
seriam o resultado da desobediência aos mandamentos 
do Senhor. “Estes, pois, são os mandamentos, os 
estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou 
ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que 
estás passando: para a possuíres; para que temas ao 
Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e 
mandamentos, que eu te ordeno, tu, e teu filho, e o filho 
de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se 
prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta 
em que os guardes, para que te vá bem, e muito te 
multipliques na terra que mana leite e mel, como te 
prometeu o Senhor Deus de teus pais”  Dt 6.1-3. 
Quanto ao resultado da desobediência ao padrão 
estabelecido por Deus, o livro diz: “Se, porém, não 
ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em 
cumprir todos os seus mandamentos e os seus 
estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas 
estas maldições, e te alcançarão” Dt 28.15.  
     Com relação às bênçãos e as maldições, é importante 
que se leia todo o capítulo 28 de Deuteronômio. As 
bênçãos que acompanharia a obediência seriam 
pronunciadas sobre o monte Gerizim e as maldições 
sobre o monte Ebal, dois montes em Israel. 
      Quanto a Cristologia, o livro fala sobre um profeta 
semelhante a Moisés que seria levantado por Deus no 
futuro (Dt 18.15-18). O livro ainda estabelece as diretrizes 
básicas para o futuro rei de Israel (Dt 17.14-20), o rei 
temporal olhando para o Rei Eterno.  
     Deuteronômio ainda determina que a lei divina seja 
lida perante o povo de Deus de sete em sete anos. 
      O livro termina com um cântico de Moisés e a benção 
dispensada por ele para o povo de Deus. O capitulo 34 
que fala sobre a morte de Moisés pode ter sido escrito 
por Josué, seu sucessor.   Esse livro foi o mais usado 
por Jesus em seu ministério. Pr. Eudes L. Cavalcanti  

  

 
 
  
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

           

              CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 
28 a 30/11 – Acampamento da  Mocidade.   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 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). 
 

              
 

VISITANTE SEJA BEM-VINDO! 

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  

“E que gente há tão grande, que tenha 
estatutos e juízos tão justos como toda 
esta lei que hoje dou perante vos?” Dt 4.8    



 
                                                         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) 

01 – Pr. Eudes; 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. Samuel   

 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 
02 – Marlene Soares; 09 – Pr. Jedaías;  

16 – Davi Silva; 23 – Miss. Liliane; 30 – Dc. Josias 
ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Pr. Jedaías (02); Samuel Monteiro (09,30);  

Dc. Josias (16,23)   
PRELETORES PROGRAMA RADIO 
03 – Davi Silva; 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    
                                                                                    

 

REUNIÃO DO DEREREUNIÃO DO DEREREUNIÃO DO DEREREUNIÃO DO DERE: hoje, logo após o estudo da lição, : hoje, logo após o estudo da lição, : hoje, logo após o estudo da lição, : hoje, logo após o estudo da lição, 
iremos realizar uma reunião com a atual diretoria do iremos realizar uma reunião com a atual diretoria do iremos realizar uma reunião com a atual diretoria do iremos realizar uma reunião com a atual diretoria do 
Departamento de Escola Dominical para a escolha Departamento de Escola Dominical para a escolha Departamento de Escola Dominical para a escolha Departamento de Escola Dominical para a escolha da da da da 
nova diretoria para 2015. Além da atual diretoria nova diretoria para 2015. Além da atual diretoria nova diretoria para 2015. Além da atual diretoria nova diretoria para 2015. Além da atual diretoria 
devem estar presentes o Pastor Eudes e professores devem estar presentes o Pastor Eudes e professores devem estar presentes o Pastor Eudes e professores devem estar presentes o Pastor Eudes e professores 
das classes com os respectivos substitutos.das classes com os respectivos substitutos.das classes com os respectivos substitutos.das classes com os respectivos substitutos.    
REUNIÃO DLOVREUNIÃO DLOVREUNIÃO DLOVREUNIÃO DLOV: hoje, após o culto da noite, teremos : hoje, após o culto da noite, teremos : hoje, após o culto da noite, teremos : hoje, após o culto da noite, teremos 
uma reunião envolvendo a atual diretoria do uma reunião envolvendo a atual diretoria do uma reunião envolvendo a atual diretoria do uma reunião envolvendo a atual diretoria do 
Departamento Departamento Departamento Departamento de Louvor da Igreja mais os de Louvor da Igreja mais os de Louvor da Igreja mais os de Louvor da Igreja mais os 
componentes do Getsêmani e a diretoria do Conjunto componentes do Getsêmani e a diretoria do Conjunto componentes do Getsêmani e a diretoria do Conjunto componentes do Getsêmani e a diretoria do Conjunto 
Ebenézer, para a escolha da nova diretoria.Ebenézer, para a escolha da nova diretoria.Ebenézer, para a escolha da nova diretoria.Ebenézer, para a escolha da nova diretoria.    
SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 04/12): SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 04/12): SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 04/12): SEMANA DE ORAÇÃO (01 a 04/12): de amanhã até de amanhã até de amanhã até de amanhã até 
quintaquintaquintaquinta----feira teremos a nossa abençoada e feira teremos a nossa abençoada e feira teremos a nossa abençoada e feira teremos a nossa abençoada e 
abençoadora semana de oração. A direção dos culabençoadora semana de oração. A direção dos culabençoadora semana de oração. A direção dos culabençoadora semana de oração. A direção dos cultos tos tos tos 
está sob a responsabilidade dos seguintes irmãos: está sob a responsabilidade dos seguintes irmãos: está sob a responsabilidade dos seguintes irmãos: está sob a responsabilidade dos seguintes irmãos: 
Seg Seg Seg Seg ––––    Adeilda Meireles; Ter Adeilda Meireles; Ter Adeilda Meireles; Ter Adeilda Meireles; Ter ––––    Pastor da Igreja; Qua Pastor da Igreja; Qua Pastor da Igreja; Qua Pastor da Igreja; Qua ––––    
Pr. Jedaías; Qui Pr. Jedaías; Qui Pr. Jedaías; Qui Pr. Jedaías; Qui ––––    Adriana Meireles. A exceção da Adriana Meireles. A exceção da Adriana Meireles. A exceção da Adriana Meireles. A exceção da 
segundasegundasegundasegunda----feira cujo horário do culto é das 15h feira cujo horário do culto é das 15h feira cujo horário do culto é das 15h feira cujo horário do culto é das 15h ààààs 17h, s 17h, s 17h, s 17h, 
os demais cultos serão realizados no horárioos demais cultos serão realizados no horárioos demais cultos serão realizados no horárioos demais cultos serão realizados no horário    
convencional (19h30m convencional (19h30m convencional (19h30m convencional (19h30m ààààs 21h) e os dirigentes são s 21h) e os dirigentes são s 21h) e os dirigentes são s 21h) e os dirigentes são 
responsáveis pela reflexão bíblica de 20 minutosresponsáveis pela reflexão bíblica de 20 minutosresponsáveis pela reflexão bíblica de 20 minutosresponsáveis pela reflexão bíblica de 20 minutos,,,,    
podendo fazêpodendo fazêpodendo fazêpodendo fazê----la ou convidar alguém da Igreja para la ou convidar alguém da Igreja para la ou convidar alguém da Igreja para la ou convidar alguém da Igreja para 
isso. “Orai sem cessarisso. “Orai sem cessarisso. “Orai sem cessarisso. “Orai sem cessar””””....    
REUNIÃO DE LIDERANÇAS:REUNIÃO DE LIDERANÇAS:REUNIÃO DE LIDERANÇAS:REUNIÃO DE LIDERANÇAS:    no prno prno prno próóóóximoximoximoximo    sábado sábado sábado sábado 
teremos a nossa reunião geral de obreirosteremos a nossa reunião geral de obreirosteremos a nossa reunião geral de obreirosteremos a nossa reunião geral de obreiros    para para para para 
agradecermos a Deus pelo ano que estar terminando agradecermos a Deus pelo ano que estar terminando agradecermos a Deus pelo ano que estar terminando agradecermos a Deus pelo ano que estar terminando 
bem como para prestarmos relatórios sobre as bem como para prestarmos relatórios sobre as bem como para prestarmos relatórios sobre as bem como para prestarmos relatórios sobre as 
atividades dos departamentos e congregações, atividades dos departamentos e congregações, atividades dos departamentos e congregações, atividades dos departamentos e congregações, 
seguidos de um almoço patrocinado pela Igreja. A seguidos de um almoço patrocinado pela Igreja. A seguidos de um almoço patrocinado pela Igreja. A seguidos de um almoço patrocinado pela Igreja. A 
reunião começará as 09h e se estenderá até a hora reunião começará as 09h e se estenderá até a hora reunião começará as 09h e se estenderá até a hora reunião começará as 09h e se estenderá até a hora 
do almoço, do almoço, do almoço, do almoço, 12h. Os convidados para essa reunião são: 12h. Os convidados para essa reunião são: 12h. Os convidados para essa reunião são: 12h. Os convidados para essa reunião são: 
os dirigentes das congregações, Pastores, Presbíteros, os dirigentes das congregações, Pastores, Presbíteros, os dirigentes das congregações, Pastores, Presbíteros, os dirigentes das congregações, Pastores, Presbíteros, 
Diáconos e diretores e vices diretores dos Diáconos e diretores e vices diretores dos Diáconos e diretores e vices diretores dos Diáconos e diretores e vices diretores dos 
departamentos da Igreja.departamentos da Igreja.departamentos da Igreja.departamentos da Igreja.    
REUNIÃO DO DMOCREUNIÃO DO DMOCREUNIÃO DO DMOCREUNIÃO DO DMOC: no próximo sábado teremos uma : no próximo sábado teremos uma : no próximo sábado teremos uma : no próximo sábado teremos uma 
reunião especial com todos os jovens e adolereunião especial com todos os jovens e adolereunião especial com todos os jovens e adolereunião especial com todos os jovens e adolescentes scentes scentes scentes 
da Igreja para a escolha da nova diretoria para o da Igreja para a escolha da nova diretoria para o da Igreja para a escolha da nova diretoria para o da Igreja para a escolha da nova diretoria para o 
próximo ano. Além dos jovens e adolescentes próximo ano. Além dos jovens e adolescentes próximo ano. Além dos jovens e adolescentes próximo ano. Além dos jovens e adolescentes 
participarão da reunião os pastores Eudes e Walter.participarão da reunião os pastores Eudes e Walter.participarão da reunião os pastores Eudes e Walter.participarão da reunião os pastores Eudes e Walter.    
REUNIÃO DIRETORIA DINF: REUNIÃO DIRETORIA DINF: REUNIÃO DIRETORIA DINF: REUNIÃO DIRETORIA DINF: no próximo domingo, logo no próximo domingo, logo no próximo domingo, logo no próximo domingo, logo 
após o estudo da lição, a partir das 10h30m, teremos após o estudo da lição, a partir das 10h30m, teremos após o estudo da lição, a partir das 10h30m, teremos após o estudo da lição, a partir das 10h30m, teremos 
a reunião para a definição da nova diretoria do a reunião para a definição da nova diretoria do a reunião para a definição da nova diretoria do a reunião para a definição da nova diretoria do 
Departamento Infantil da Igreja.  Além da atual Departamento Infantil da Igreja.  Além da atual Departamento Infantil da Igreja.  Além da atual Departamento Infantil da Igreja.  Além da atual 
diretoria queremos contar com a presença das irmãs  diretoria queremos contar com a presença das irmãs  diretoria queremos contar com a presença das irmãs  diretoria queremos contar com a presença das irmãs  
LLLLíííígia, Chrgia, Chrgia, Chrgia, Chryyyyststststiiiiane Monteiro, ane Monteiro, ane Monteiro, ane Monteiro, Ana Cláudia, Ana Cláudia, Ana Cláudia, Ana Cláudia, ClClClClááááudia, Aline udia, Aline udia, Aline udia, Aline 
Alcântara e quem mais estiver interessadAlcântara e quem mais estiver interessadAlcântara e quem mais estiver interessadAlcântara e quem mais estiver interessadoooo    em em em em 
trabalhtrabalhtrabalhtrabalhar com as crianças no próximo ano. O Pastor ar com as crianças no próximo ano. O Pastor ar com as crianças no próximo ano. O Pastor ar com as crianças no próximo ano. O Pastor 
da Igreja participará também da reunião.da Igreja participará também da reunião.da Igreja participará também da reunião.da Igreja participará também da reunião.    

    

CULTO NA CASA DE CELIZIA: CULTO NA CASA DE CELIZIA: CULTO NA CASA DE CELIZIA: CULTO NA CASA DE CELIZIA: na próxima sextana próxima sextana próxima sextana próxima sexta----ffffeeeeiiiirrrraaaa    
iiiirrrreeeemmmmoooossss    rrrreeeeaaaalllliiiizzzzaaaarrrr    uuuummmm    ccccuuuullllttttoooo    ddddeeee    ggggrrrraaaattttiiiiddddããããoooo    aaaa    DDDDeeeeuuuussss    nnnnaaaa    ccccaaaassssaaaa    ddddaaaa    
irmã Celirmã Celirmã Celirmã Celíííízia Fzia Fzia Fzia Féééérrer. A direção rrer. A direção rrer. A direção rrer. A direção do culto do culto do culto do culto éééé    ddddeeee    
responsabilidade do Pastor da responsabilidade do Pastor da responsabilidade do Pastor da responsabilidade do Pastor da IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    eeee    aaaa    pppprrrreeeeggggaaaaççççããããoooo    
eeeessssttttaaaarrrráááá    aaaa    ccccaaaarrrrggggoooo    ddddoooo    PPPPaaaassssttttoooorrrr    JJJJeeeeddddaaaaííííaaaassss    RRRRooooddddrrrriiiigggguuuueeeessss....    OOOO    CCCCoooonnnnjjjjuuuunnnnttttoooo    
EEEEbbbbeeeennnnéééézzzzeeeerrrr    ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaarrrráááá    ddddoooo    ccccuuuullllttttoooo    cccceeeelllleeeebbbbrrrraaaannnnddddoooo    aaaaoooo    SSSSeeeennnnhhhhoooorrrr....    
Queremos contar com a presença de um Queremos contar com a presença de um Queremos contar com a presença de um Queremos contar com a presença de um iiiirrrrmmmmããããoooo    qqqquuuueeee    
toque toque toque toque violviolviolviolãoãoãoão....    
REUNIÃO DAUCREUNIÃO DAUCREUNIÃO DAUCREUNIÃO DAUC: na : na : na : na quintaquintaquintaquinta----feirafeirafeirafeira    dia 11/12dia 11/12dia 11/12dia 11/12, , , , aaaa    ppppaaaarrrrttttiiiirrrr    ddddaaaassss    
20h30m, 20h30m, 20h30m, 20h30m, llllooooggggoooo    aaaappppóóóóssss    oooo    eeeennnnssssaaaaiiiioooo    ddddoooo    EEEEbbbbeeeennnnéééézzzzeeeerrrr,,,,        tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    uuuummmmaaaa    
rrrreeeeuuuunnnniiiiããããoooo    eeeennnnvvvvoooollllvvvveeeennnnddddoooo    ttttooooddddaaaassss    aaaassss    mmmmuuuullllhhhheeeerrrreeeessss    ccccaaaassssaaaaddddaaaassss    ddddaaaa    
Igreja para a escolha da nova dirIgreja para a escolha da nova dirIgreja para a escolha da nova dirIgreja para a escolha da nova direeeettttoooorrrriiiiaaaa    ppppaaaarrrraaaa    2222000011115555....    AAAAlllléééémmmm    
das irmãs participará da reunião o pastor da Igreja. das irmãs participará da reunião o pastor da Igreja. das irmãs participará da reunião o pastor da Igreja. das irmãs participará da reunião o pastor da Igreja.     
CONFECÇÃOCONFECÇÃOCONFECÇÃOCONFECÇÃO    DE CALDE CALDE CALDE CALENDÁRIO 2015ENDÁRIO 2015ENDÁRIO 2015ENDÁRIO 2015: : : : nnnna a a a sssseeeexxxxtatatata----ffffeeeeiiiirrrraaaa,,,,    ddddiiiiaaaa    
12/12, 12/12, 12/12, 12/12, a partir das 19h30m, a partir das 19h30m, a partir das 19h30m, a partir das 19h30m, teremos teremos teremos teremos a reuniãa reuniãa reuniãa reuniãoooo    ppppaaaarrrraaaa    
ccccoooonnnnffffeeeeccccççççããããoooo    ddddoooo    ccccaaaalllleeeennnnddddáááárrrriiiioooo    ddddeeee    eeeevvvveeeennnnttttoooossss    ddddeeee    2222000011115555....    PPPPaaaarrrraaaa    eeeessssssssaaaa    
reunião reunião reunião reunião estãoestãoestãoestão    sendo convidados sendo convidados sendo convidados sendo convidados os dirigentes daos dirigentes daos dirigentes daos dirigentes dassss    
congregaçõescongregaçõescongregaçõescongregações,,,,    e os atue os atue os atue os atuais e futuros diretoreais e futuros diretoreais e futuros diretoreais e futuros diretoressss    ddddeeee    
DepartamentosDepartamentosDepartamentosDepartamentos,,,,    além do Pastor da Igreja.além do Pastor da Igreja.além do Pastor da Igreja.além do Pastor da Igreja.        
REUNIÃO CONSELHOREUNIÃO CONSELHOREUNIÃO CONSELHOREUNIÃO CONSELHO: na segunda: na segunda: na segunda: na segunda----ffffeeeeiiiirrrraaaa    ddddiiiiaaaa    11115555////11112222,,,,    
haveráhaveráhaveráhaverá    uma reunião do Conselho Eclesiuma reunião do Conselho Eclesiuma reunião do Conselho Eclesiuma reunião do Conselho Eclesiásásásásticoticoticotico    ppppaaaarrrraaaa    aaaa    
apreciação apreciação apreciação apreciação ddddasasasas    diredirediredirettttoooorias rias rias rias escolhidas escolhidas escolhidas escolhidas pelos pelos pelos pelos ddddiiiivvvveeeerrrrssssoooossss    
segmentos da Igrejasegmentos da Igrejasegmentos da Igrejasegmentos da Igreja,,,,    e para e para e para e para confecção das direconfecção das direconfecção das direconfecção das direttttoooorrrriiiiaaaassss    
ddddos os os os Departamentos DBEN, SEMI, DPATDepartamentos DBEN, SEMI, DPATDepartamentos DBEN, SEMI, DPATDepartamentos DBEN, SEMI, DPAT    e De De De DCON.CON.CON.CON.        
ASSEMBLEIA DA IGREJA PARA ELEIÇÃO DIREASSEMBLEIA DA IGREJA PARA ELEIÇÃO DIREASSEMBLEIA DA IGREJA PARA ELEIÇÃO DIREASSEMBLEIA DA IGREJA PARA ELEIÇÃO DIRETORIASTORIASTORIASTORIAS: : : : nnnnoooo    
domingo dia 21/12, domingo dia 21/12, domingo dia 21/12, domingo dia 21/12, a partir das 10h30m, a partir das 10h30m, a partir das 10h30m, a partir das 10h30m, tttteeeerrrreeeemmmmoooossss    uuuummmmaaaa    
assemassemassemassembbbbleialeialeialeia    para eleição das diretorias parapara eleição das diretorias parapara eleição das diretorias parapara eleição das diretorias para    oooo    aaaannnnoooo    ddddeeee        
2015201520152015....    Nessa assembleia também serão Nessa assembleia também serão Nessa assembleia também serão Nessa assembleia também serão apresentadosapresentadosapresentadosapresentados    
os os os os relatóriosrelatóriosrelatóriosrelatórios    financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros    pendentespendentespendentespendentes....    AAAA    ppppoooosssssssseeee    ddddaaaassss    
diretorias eleitas dardiretorias eleitas dardiretorias eleitas dardiretorias eleitas dar----sesesese----á no domingo 28/12á no domingo 28/12á no domingo 28/12á no domingo 28/12/14/14/14/14....    
CASAMENTOCASAMENTOCASAMENTOCASAMENTO: casaram: casaram: casaram: casaram----se na quintase na quintase na quintase na quinta----ffffeeeeiiiirrrraaaa    ppppaaaassssssssaaaaddddaaaa    oooossss    
jovens Leandro Lima Dionizio (Ljovens Leandro Lima Dionizio (Ljovens Leandro Lima Dionizio (Ljovens Leandro Lima Dionizio (Lééééoooo))))    eeee    MMMMeeeerrrriiiilllliiiinnnn    CCCCaaaarrrrnnnneeeeiiiirrrroooo    ddddeeee    
FFFFrrrraaaannnnççççaaaa....    ÀÀÀÀ    nnnnooooiiiitttteeee    oooo    ccccaaaassssaaaallll    ooooffffeeeerrrreeeecccceeeeuuuu    aaaaoooossss    ffffaaaammmmiiiilllliiiiaaaarrrreeeessss    uuuummmm    
jantar na Picanha do Bastos. O Pastor da Igreja jantar na Picanha do Bastos. O Pastor da Igreja jantar na Picanha do Bastos. O Pastor da Igreja jantar na Picanha do Bastos. O Pastor da Igreja eeee    oooo    
PPPPaaaastor Décio stor Décio stor Décio stor Décio ((((BBBBatatatatista Regularista Regularista Regularista Regular, do Geisel) , do Geisel) , do Geisel) , do Geisel) estestestestiiiiveveveverrrraaaammmm    
participando do participando do participando do participando do jantarjantarjantarjantar....    NNNNaaaa    ooooccccaaaassssiiiiããããoooo    oooossss    ddddooooiiiissss    ppppaaaassssttttoooorrrreeeessss    
fizeram uma breve cerfizeram uma breve cerfizeram uma breve cerfizeram uma breve cerimimimimôôôônia enia enia enia e    oraoraoraoraram ram ram ram pelo pelo pelo pelo jjjjoooovvvveeeemmmm    
ccccaaaassssaaaallll....    PPPPaaaarrrraaaabbbbeeeennnniiiizzzzaaaammmmoooossss    aaaa    LLLLééééoooo    eeee    aaaa    MMMMeeeerrrriiiilllliiiinnnn    ppppeeeelllloooo    eeeennnnllllaaaacccceeee    
mmmmaaaattttrrrriiiimmmmoooonnnniiiiaaaallll    eeee    ddddeeeesssseeeejjjjaaaammmmoooossss    aaaassss    mmmmuuuuiiiittttaaaassss    bbbbêêêênnnnççççããããoooossss    ddddoooossss    CCCCééééuuuussss    
sobre eles.sobre eles.sobre eles.sobre eles.        
ACAMPAMENTO DE JOVENSACAMPAMENTO DE JOVENSACAMPAMENTO DE JOVENSACAMPAMENTO DE JOVENS:  :  :  :  hoje pela manhã esthoje pela manhã esthoje pela manhã esthoje pela manhã estarararar    sssseeee    
encerrando o encerrando o encerrando o encerrando o acampamento acampamento acampamento acampamento ddddoooossss    jjjjoooovvvveeeennnnssss    ddddeeee    nnnnoooossssssssaaaa    IIIIggggrrrreeeejjjjaaaa    
que começou na sextaque começou na sextaque começou na sextaque começou na sexta----ffffeeeeiiiirrrraaaa    ppppaaaassssssssaaaaddddaaaa....    NNNNoooo    ccccuuuullllttttoooo    ddddaaaa    nnnnooooiiiitttteeee    
será dado um breve relatório pelo irmão Danilo Joséserá dado um breve relatório pelo irmão Danilo Joséserá dado um breve relatório pelo irmão Danilo Joséserá dado um breve relatório pelo irmão Danilo José,,,,    
sobresobresobresobre    oooo    evento realizado.evento realizado.evento realizado.evento realizado.    
                                                                                        ESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOSESCALA DE DIÁCONOS    

Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite Hoje à noite ––––    MarçalMarçalMarçalMarçal////MuriloMuriloMuriloMurilo; Ter ; Ter ; Ter ; Ter ––––    JosiasJosiasJosiasJosias; ; ; ;     
Qua Qua Qua Qua ––––    Euclides; Qui Euclides; Qui Euclides; Qui Euclides; Qui ----    DaviDaviDaviDavi    Barcelos;Barcelos;Barcelos;Barcelos;    Sáb Sáb Sáb Sáb ––––    BergBergBergBerg             

    

    

““““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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