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Abre os meus olhos, senhor!

Pastor
es
astores
Efetivos

Rev. Ademir Aguiar
Rev. Célio G. de Azevedo

Emérito
Rev. Carlos Aranha Neto

Diáconos
Adilson Modesto
Daniel Costa Lima
Eduardo Rogério Prevelato
Felipe Roberto Pires
Getúlio Bernardo de Senna
Leandro Ferreira Rossignoli
Lester Marques Rezende
Luiz Carlos de Oliveira
Marcos Lazarini Ribeiro
Mauro Ferreira Rossignoli
Paulo Sérgio Ramalho
Rafael de Toledo Cintra
Ricardo de Moura Martins
Ricardo Deguti de B. Silva
Ricardo Lunghin C. Regiani
Rodrigo Costa Abreu
Rodrigo da Silva Pretti
Saulo Saraiva Brust

Cultos Dominicais
11h e 19h

Escola Dominical
09h30

Reuniões de Oração
2ª a 6ª - 12 h
sábado - 07 h

Estudo Bíblico
5ª feira - 19 h

Quer
o vver-te
er-te, Senhor, do outro lado da lama, do outro lado dos montões
uero
de lixo, do outro lado da fome, do outro lado das guerras, do outro lado do
sofrimento, do outro lado da doença, do outro lado da morte.
Quero ver-te como tu és e não como os outros dizem que és.
Quero ver-te na imensidão e na ordem do universo, na mais distante
galáxia e na mais próxima estrela.
Quero ver-te na cachoeira, na gruta, na floresta, no deserto, na praia,
nas alturas dos montes e nas profundezas dos mares, na desembocadura dos
rios, nas campinas e nos vales.
Quer
o vver-te
er-te no amanhecer e no entardecer, ao meio-dia e à meiauero
noite, no vento, na chuva, nos relâmpagos, no trovão.
Quero ver-te no botão de rosa, no ipê-amarelo, no girassol, no jardim,
no pomar, na horta, nos bosques, na grama, nos pastos e no matagal.
Quero ver-te no meu corpo, na parte de fora e na parte de dentro, no
mais visível e no mais escondido, no mais simples e no mais complexo.
Quero ver-te na biologia, no DNA, nas células-tronco, na substância
ainda informe, no crescimento, na reprodução e no envelhecimento.
Quero ver-te nos mistérios da vida, nos mistérios da mente, nos mistérios
do amor, nos mistérios da alma, nos mistérios da criação.
Quero ver-te na vaga lembrança, na saudade, na sede, na fome e no
temor que eu tenho de ti, no desassossego de minha alma enquanto ela não
repousa em ti.
Senhor
enhor,, abr
abree os meus olhos, pois quero ver a lama, os montões de
lixo, a fome, as guerras, o sofrimento, a doença e a morte sob outra perspectiva,
sob a perspectiva cristã.
Abre os meus olhos para eu ver o que está acima das nuvens mais
baixas.
Abre os meus olhos para eu ver o Senhor assentado num trono alto e
exaltado.
Abre os meus olhos para eu ver os céus abertos e o Filho do Homem
em pé, à direita de Deus.
Abre os meus olhos para eu ver o Cordeiro — que parecia ter estado
morto — em pé, no centro do trono, pronto para abrir o livro fechado por
dentro e por fora e dar prosseguimento à história.
Abre os meus olhos para eu ver a destruição, a morte e o enterro da
morte.
Abre os meus olhos para eu ver a transformação dos vivos e a
ressurreição dos mortos.
Abre os meus olhos para eu ver novos céus e nova terra, onde habita
a tão procurada justiça.
Abre os meus olhos para eu ver a plenitude da salvação! Amém!
www
.ultimato
.com.br
www.ultimato
.ultimato.com.br

1

MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas por Heloisa Martoni
Dia 26 – O Espírito da Graça – João 14.16-17
É preciso conhecer o Espírito Santo e crer que Ele, de fato, é assim como Jesus O apresenta e descreve, ou
seja, que não se trata de um Espírito de ira e terror, mas de um Espírito de Graça e Consolo, e que o Deus
Triúno como um todo é puro consolo, que também o Pai quer consolar, pois dá o Espírito Santo. O Filho
consola, pois ora para que o Pai envie o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Consolador. Não
existe sinal de ira, terror e ameaça contra os cristãos, mas riso alegre e doce consolo no céu e na terra. Por
quê? Bem, dirá Ele, é porque vocês já têm opressores e carrascos suficientes para os amendrontar e
atormentar. Esta é a doutrina certa sobre o Espírito Santo, que Se chama Consolador, e que esta é Sua
natureza, característica e ofício. Ele é de uma só substância divina indivisa juntamente com o Pai e o Filho.
Para nós Ele é o Consolador, que alegra nosso coração diante de Deus e nos dá ânimo porque nossos
pecados foram perdoados, a morte foi vencida, o céu está aberto e Deus nos aceita com um sorriso. Assim
temos vitória (Lutero).
Dia 27 – C
risto no P
ai, Nós em C
risto – JJoão
oão 14.18-20
Cristo
Pai,
Cristo
A maior importância de Jesus estar no Pai é nossa certeza que tudo que Ele diz e faz vale no céu, na terra
e debaixo da terra. Pois, aquilo que Ele pensa, diz e quer reflete a vontade do Pai. Em Jesus temos o coração
e a vontade do Pai. É fundamental que olhemos tão somente para Ele, rejeitando qualquer outra pregação.
Assim entendemos e vemos Jesus no Pai e o Pai em Jesus, e vemos misericórdia, graça, céu e vida. Jesus diz:
“Vocês vão adiante e reconhecem que estou em vocês e vocês em mim, sabem que sou seu Salvador; sabem
que meu Pai me enviou e provam e percebem que estão em mim com tudo que vocês são: suas falhas,
carências, seus pecados, condenção e morte. Esse é o lugar apropriado. E agora eu estou no Pai, e o que está
em mim também está no Pai. O que está em mim é tão somente justiça, vida e salvação. Mediante a fé estão
em mim. Se vocês são pecadores em si, são justos em mim, se sentem a morte em si, têm a vida em mim;
se têm discórdia em si, tem a paz em mim, se são condenados por causa de si, são abençoados e salvos em
mim” (Lutero).
Dia 28 – Amar a D
eus é G
uar
dar a SSua
ua P
alavra – JJoão
oão 14.21-24 (v
.23)
Deus
Guar
uardar
Palavra
(v.23)
A Igreja na terra precisa estar e lutar em fraqueza, miséria, pobreza, medo, morte e humilhação. Pois a
situação de aperto certamente fará com que você saia de si mesmo e deixe de confiar em ajuda e força
humana e tenha Jesus Cristo no coração e considere o seu nome e sua Palavra e o reino de Deus as coisas
mais importantes e valiosas do mundo. Quem ama a sua própria vida, honra e poder pessoal, a amizade,
o prazer e a alegria do mundo mais do que ao Senhor, para este de nada vale ao que está sendo dito aqui.
Não se trata de um amor que se limita a palavras, mas do amor que se manifesta em ação, como a expressão
guardará a minha palavra indica. Porque o verdadeiro amor se caracteriza por fazer tudo pelo amado. Ao
verdadeiro amor nada é difícil demais de ser padecido ou suportado; ele faz tudo com alegria. Se realmente
a inesprimível bondade de Deus cala bem fundo no coração, com certeza, nada nos será pesado demais de
padecer por causa Dele, desde que permaneçamos em seu amor. Eis o que significa gostar de ouvir sua
Palavra, guardá-la e ser vitorioso (Lutero).
Dia 29 – O Reino de Cristo – João 15.1-5
Sem mim nada podeis fazer. Jesus não está falando da vida natural, mas dos frutos do Evangelho. Ao criar
Deus ordenou e deu poder ao ser humano para governar fisicamente, sobre animais, aves e peixes,
administrar a vida doméstica, criar filhos, cultivar o campo, governar países e súditos. Não era necessário
que Jesus ensinasse a respeito, pois foi implantado e inscrito nos corações. Portanto, não se deve interpretar
a doutrina e a Palavra de Jesus como se Ele tivesse a intensão de ensinar e ordenar algo mais ou melhor. O
Senhor está falando de Seu Reino e do regimento espiritual em que Deus mesmo habita, governa e opera
mediante Sua Palavra e Espírito para a vida eterna. É isso que significa o regimento próprio de Deus:
batizar, proclamar o Evangelho, consolar e fortalecer as consciências aflitas, assustar os maus, realizar obras
de amor e misericórdia, e suportar a cruz. Assim agradamos a Deus, somos Seus filhos e temos a vida
eterna. Permanecemos em Jesus vivendo pela Sua Palavra. Certamente também se seguirão os frutos
verdadeiros e permanentes (Lutero).
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Dia 30 – Com ou sem Cristo Jesus – João 15.6-7
A existência sem Jesus certamente é miserável. Significa realizar e trabalhar muito sem alcançar coisa
alguma; significa orar muito, procurar e bater à porta, mas nada alcançar, pois batem à porta errada.
Tudo que fazem e oram, fazem-no sem fé. Elas não encontram consolo ou confiança, sim, elas não
conseguem ter certeza de que isso agrada a Deus ou de que Deus as ouve. A oração é somente um ato de
fé, e ninguém, senão um cristão, pode realizá-lo. O cristão ora em nome do Filho de Deus, em cujo nome
foi batizado, e sabe que sua oração é agradável a Deus. Jesus ordenou orar em Seu nome e prometeu
ouví-lo. O que ora em seu próprio nome quer preparar-se e acumular obras boas até que seja digno e estar
habilitado diante de Deus, como se isso valesse alguma coisa. Nós oramos em conformidade com o
mandamento e a promessa de Deus, oferecendo em nome de Jesus e sabemos que somos ouvidos;
experimentamos na prática que Deus nos ajuda em qualquer situação. Mesmo que a resposta não seja
imediata, temos certeza que foi ouvida e Deus está conosco sempre (Lutero).
Dia 01/07 – P
ermanecei no M
eu Amor – JJoão
oão 15.8-9
Permanecei
Meu
O prazer do diabo é destruir o amor na Igreja, promovendo ódio e inveja, pois sabe que a Igreja é
edificada e sustentada pelo amor. Por essa razão Jesus nos admoesta ardentemente a que antes de tudo
permaneçamos no amor, e apresenta Seu Pai e a Si mesmo como modelo, o mais nobre e mais perfeito
exemplo. “Meu Pai, diz Jesus, me ama tanto que dirige para mim todo o Seu poder e força. De momento,
Ele permite que eu sofra, mas tudo que faço e padeço Ele toma como se fosse feito a Ele. Vai me
ressuscitar dentre os mortos, me fará Senhor sobre todas as coisas e glorificará Sua majestade divina em
mim. Assim amo você. Não o deixo em seus pecados e na morte, mas dou meu corpo e minha vida por
você e transfiro minha pureza, santidade, morte e ressurreição, bem como os demais méritos. Tenha
também o mesmo amor pelo seu irmão. Mesmo que por minha causa seja pressionado a se afastar de
mim, fique firme. Deixe que meu amor seja mais poderoso do que a dor que você sente”. Como Jesus,
amemos nossos irmãos, fortalecendo a Igreja com o nosso amor (Lutero).
Dia 02 – A Alegria do Mundo e a Alegria Cristã – João 15.10-11
Precisamos nos apegar de todo coração à Palavra e nos consolar com a preciosa promessa de que Jesus,
junto com o Pai, está ao nosso lado, protegendo-nos, para que nenhuma desgraça nos atinja, nenhuma
força do mal nos subjugue ou arrebate de Sua mão. Assim, sempre achamos consolo e temos alegria e
ficamos mais felizes e não deixamos que sofrimento ou adversidade de nenhuma espécie nos entristeça
ou desanime. Sim, suportar toda sorte de sofrimento por amor de Jesus torna-se algo suave e alegre. Do
contrário, o cristão não terá neste mundo nenhuma alegria que seja plena e correta. Pois mesmo que você
tivesse toda alegria do mundo de uma só vez, isso de nada lhe valeria na hora de fazer frente a uma
tentação ou desgraça. Porque a alegria do mundo baseia-se em bens, honra e prazer incerto e passageiro.
Só dura enquanto se tem esses bens. Desfaz-se quando sopram ventos contrários ou um contratempo. A
alegria cristã é eterna; em meio à aflição desta vida persiste e aumenta, de sorte que, com o coração cheio
de júbilo, podemos deixar de lado a alegria do mundo (Lutero).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - H
oje: Evelin Patrícia de Souza Ribeiro; Dia 27
Hoje:
27: Augusto
Camilo Marques de Rezende, Vivian Rodrigues Parreira; Dia 28
28: Angela do Valle Diniz, Ivana Perez
Carpigiani, Maria Antônia Ambrico de Souza; Dia 29
29: Genilda Oliveira Paes, Lucas Francisco Martins
Campos de Oliveira, Thereza Barboza Custódio; Dia 30: Arthur Francez Zarpelon, Gabriel Prevelato;
Dia 01/07: João Eduardo de Azevedo, Kleber Danúbio Alencar.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Luiz Guilherme Pennacchi Dellore e Daniela Cristina Diniz Dellore
12 anos
Hoje: Bruno Pegoraro Lopes e Renata Bellucci Módolo
01 anos
Dia 27: Damião Ferreira dos Santos e Celina Ferreira de Souza Santos
30 anos
Dia 27: Gerson Pigatto e Darcy Capote Pigatto
20 anos
Dia 28: Diác. Paulo Sérgio Ramalho e Maria Cecília da Silva Ramalho
42 anos
Dia 29: Ostevald Guimarães dos Santos e Maria da Penha Caldeira dos Santos
60 anos
Dia 30: Presb. Roberto Tambelini e Grace Lívia Tavares Tambelini
38 anos
Dia 30: Uriel Passos Rios e Gabriela Alias Rios
05 anos
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. IGREJA UNIDA - Oremos pelas seguintes pessoas: Vademilson de Souza Lins, Rev.Fernando Hamilton Costa, Maria Esmilda Garrido (amiga Harry Cristian), Alvaro Cardoso Caldas,
Adelmo Silvestre da Silva, Sócrates Spyros Patseas, André Robles Morales (esposo da Cecília
Lazinha), Antonio Leandro Silva, Allan Augusto Antonio, Leonor Evangelista de Souza,
Manoela da Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena
Porfírio Silva Moraes, Edna Aparecida Burdin Vicente.
. 02. SOCIEDADE – Vivemos uma grave ‘crise doméstica’ e um certo ceticismo da comunidade
internacional em relação ao processo político no Brasil. Portanto, não deixemos de orar por essa
pátria tão carente de Jesus!
03. CENÁRIO MUNDIAL – Portugal: incêndio atinge fortemente várias regiões de Portugal
numa devastação indescritível nesse sábado p.p., causando a tragédia de 79 mortos. Coloquemos Portugal em nossas orações!
04. MISSÕES – Rev Osni informa-nos do falecimento de seu pai, Sr Adelino Ferreira, no dia 17 p.p.
e agradece aqueles que oraram por seus familiares, principalmente, por seu pai. Continuemos a
orar pela vida do Rev Osni, principalmente, pelo conforto do Espírito Santo.
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado, dia 01/07, às 7h, a ênfase da reunião de oração
será a intercessão pelo Coro Masculino.
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo. Próximo
domingo - dia 02/07 - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
ESCAL
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Culto Matutino e Culto Noturno - Mirian; Próximo domingo
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
- dia 02/07 - Cultos Matutino e Noturno - Messias.
CUL
TO INF
ANTIL - Atenção crianças até 10 anos! Nesse domingo ouviremos a seguinte mensagem:
CULT
INFANTIL
Culto Matutino: "O invejoso Saul tenta matar Davi". O versículo chave é "Filipenses 2: 3-4" e Culto
Noturno: "Jó é recompensado por não procurar vingança". O versículo chave é "Tiago 1:2". Pais tragam
seus filhos!
CORO MASCULINO - O Coro Masculino está participando do 133º aniversário da Catedral
Metodista de São Paulo, hoje às 9h.
REUNIÃO DE PEQUENO GRUPO – O Grupo B- Santa Cecília, coordenadoras: Isako Ouchi e
Olívia Carvalho Alves dos Santos realizará sua reunião mensal, sexta-feira, dia 30/06, às 19h30, na
Capela.
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - A nossa Escola Bíblica de Férias vai acontecer na primeira semana
de julho, para isto, estamos precisando de pessoas dispostas a ajudar neste importante trabalho. Os
interessados devem procurar Marcia Zaccaro (99341-0772/99862-9373) ou a administração da igreja.
Estejamos desde já orando por este trabalho.
AGENDA DA SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA 1) A reunião de oração , será na próxima terça-feira, dia 27/06, às 14h
14h, na Capela da Igreja e todos
os irmãos estão convidados para estes momentos de consagração. Será dirigida pelo departamento Ester.
2) No próximo sábado, dia 01/07, às 14h30, haverá reunião do Círculo AZIZA na Igreja Presb. da
Pompéia. Todas as sócias estão convocadas para participar.
3) No dia 04/07, terça-feira às 14h
14h, a Reunião Plenária será no Templo, em razão da Escola Bíblica de
Férias das crianças. Nesta ocasião estará conosco a Sra. Eleny Vassão, capelã hospitalar responsável pela
Casa do Aconchego.
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INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO - Nigéria: um grupo de 400 muçulmanos radicais da etnia fulani,
INFORMATIV
TIVO
na Nigéria, se converteu ao Evangelho após ouvirem a pregação da palavra de Deus e se comprometeram
a ajudar interromper a perseguição contra os cristãos. O pastor Copper Sebok, líder da Church of Christ
In Nations, anunciou a conversão dos muçulmanos recentemente, e causou um grande alvoroço no país,
pois os fulani são vistos como um grupo de violência desmedida, com requintes de crueldade, e vistos até
como piores que o Boko Haram. Ao anunciar a conversão dos 400 fulani, o pastor Sebok disse que essa era
a prova de não existe povo que “não possa ser alcançado com o Evangelho de Cristo”. Falando em nome
dos convertidos, o recém nomeado pastor Hassan Mohammed expressou gratidão a Deus por lhes dar
uma “nova vida”. “Armados com a nova fé”, disse Hassan Mohammed, “iremos anunciar o Evangelho não
ost
só aos fulani, mas a todos”. (fonte: The Christian P
Post
ost).
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES - Acampamento de jovens e adolescentes
junto com a I.P. Campinas. Local: próximo de Piracicaba (www.acampark.com.br). Data: 07 a 10 de
setembro p.f. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
ATENÇÃO JO
VENS - Quer entrar para o Coral Jovem? É necessário apenas disposição! Participe dos
JOVENS
ensaios, que ocorrem todos os sábados, às 10h. Em caso de dúvida, procure Lilian Boga (Regente) ou
pela diretoria, Angélica Vargas e Giovana Maria. Não deixe de participar!
CAMP
ANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENT
OS – A Junta Diaconal de nossa igreja está
CAMPANHA
ALIMENTOS
realizando durante todo o mês de junho a Campanha de Arrecadação de Alimentos para a AEB
(Associação Evangélica Beneficente). A quantidade já arrecadada até o momento é de 111 kg e a meta
é de arrecadar “02” toneladas de alimentos não perecíveis. Desde já, contamos com a participação de
todos os irmãos. E, lembre-se: “enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos” (Gl 6.10).
CUL
TO DE ESTUDO BÍBLICO SEMANAL – Está acontecendo todas as quintas feiras às 19h
CULT
aqui na igreja. Tem sido um momento de edificação para todos os participantes. A partir desta semana
o de E
clesiastes
iniciaremos estudo no livr
livro
Eclesiastes
clesiastes. Venha orar e compartilhar da Palavra de Deus!
ECOM - No próximo dia 30/06 a 02/07
CONGRESSO DA AP
APECOM
02/07, Rev. Ademir Aguiar e Rev.Célio
Gomes de Azevedo, estarão participando do Congresso da APECOM na cidade de Aguas de Lindóia. O
Tema deste Congresso será "Coragem para ser diferente". Oremos para que seja um momento de edificação
na vida de nossos pastores!
MADRUGADA COM CRISTO - No próximo dia 30/06
30/06, a Federação de Jovens do PRUN estará
utantã. Todos os jovens estão
realizando a Madrugada com Cristo a partir das 22h na I.P
I.P.. do B
Butantã.
convidados para esta programação. Venha ter um momento de contato com Deus, através da oração e do
estudo da Palavra.
GLORIA PRA SEMPRE
Glória pra sempre, ao Cordeiro de Deus
A Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá
A raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá
O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há
O adorarão, e confessarão:
Jesus Cristo é o Senhor!
Ele é O Senhor, Ele é O Senhor!
Ressurreto dentre os mortos, Ele é O Senhor
Todo joelho se dobrará, toda língua confessará
Que Jesus Cristo é O Senhor!

AMIGO DE DEUS
Não existe nada melhor
Do que ser amigo de Deus
Caminhar seguro na luz
Desfrutar do Seu amor
Ter a paz no coração
Viver sempre em comunhão
E assim perceber, a grandeza do poder
De Jesus, meu bom Pastor.
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Exodo 3.1-6
brão”
Hino 21 – “Deus de A
Abrão
* Oração
Coro Jovem
Contrição
* Salmo 130
* Oração Silenciosa
Hino 158 - "Conforto e Luz"
* Oração

Adoração
em D
errama a P
az"
Cântico - "V
"Vem
Derrama
Paz"
* Salmo 117
Hino 47 - "Louvor e Glória"
* Oração
Coro Jovem
Contrição
* Salmo 42. 1-5
* Oração Silenciosa
Cântico - "P
"Prreciso de Ti"
* Oração

Ação de Graças
* Apocalipse 22.16-17
* Oração
Cântico - "Glória Prá Sempre" (pag.5)

Ação de Graças
* Salmo 146. 1-2
* Oração
uer
o Louv
ar-T
e"
Cântico - "Q
"Quer
uero
Louvar-T
ar-Te"

* Oração com as crianças

* Oração com as crianças

Edificação
Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Ademir Aguiar

Edificação
Coro Jovem
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. Célio Gomes de Azevedo

Consagração
* Oração
Cântico - "Amigo de Deus" (pag.5)
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Consagração
Hino
* Oração
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice

Poslúdio

P
oslúdio
Poslúdio
Saudação aos visitantes
visos
Avisos
A

Nas partes assinaladas ( * ) não devemos entrar e nem sair do Templo
PAR
TICIP
AÇÃO DOS PRESBÍTER
OS NAS LITUR
GIAS:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS
LITURGIAS:
Culto M
atutino - Esdras Teixeira Coelho e Culto N
oturno - Ernesto de Jesus Herrera
Matutino
Noturno
REUNIÃO DO CONSELHO - Haverá reunião do Conselho, terça-feira, dia 27, às 19h30
19h30, no
local de costume. Todos os seus membros estão formalmente convocados.
PREGADOR VISIT
ANTE – O Rev. Rosther Guimarães Lopes, estará pregando no próximo domingo,
VISITANTE
dia 02/07
02/07, por ocasião dos cultos das 11h e 19h. Rogamos a Deus pela vida do Rev. Rosther, bem como,
de sua família!
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