Boletim nº 4766

03/09/2017
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A “justificação somente pela fé” constitui um dos lemas característicos
da Reforma Protestante. Essa é a doutrina bíblica que Lutero tomou nos lábios
e, com flamejante eloquência, proclamou em toda a Europa. Calvino a considera
“coluna-mestra da religião cristã” e o teólogo reformado Bavink afirma: “É o
artigo do credo junto com o qual a igreja permanece de pé ou cai.” Considerando
a essencialidade dessa doutrina, convém recapitular seu importante significado
e seus abençoadores efeitos.
1) O que significa justificação?
“É um ato livre da graça de Deus em que ele perdoa todos os nossos pecados e
nos aceita como justos em sua presença, mas apenas por meio da retidão de
Cristo imputada a nós e recebida somente pela fé.” (Breve Catecismo de
Westminster). Em outras palavras, a justificação consiste numa declaração que
Deus faz a respeito do pecador eleito, não simplesmente o absolvendo sem levar
em conta as reivindicações da justiça. Essa declaração divina assegura que as
exigências da lei estão satisfeitas, porque a justiça de Cristo lhe é imputada.
Portanto, o pecador é declarado justo única e exclusivamente por obra da graça
divina, sem qualquer consideração de mérito humano. Que textos bíblicos
embasam essa profunda significação? Leiamos: Rm 3.21-25; 2 Co 5.21; Gl
2.16; Rm 5.9,19; Rm 8.32-34.
2) Qual a natureza da justificação?
A doutrina da justificação condena todo esforço humano tendente à autojustificação. É Deus quem justifica, e não o homem. Trata-se de um ato, e não de
um processo. Dá-se fora do pecador, no tribunal de Deus. Diferentemente da
santificação, que é um processo contínuo operado dentro do pecador pela ação
do Espírito Santo, a justificação acontece uma vez por todas e remove,
definitivamente, a culpa do pecado e toda a penalidade. Assim, ninguém pode
lançar nada na conta do homem justificado, que está isento de condenação, e
que é constituído herdeiro da vida eterna (Rm 8.29,30; Tt 3.5-7). Agradeçamos
a Deus por essa indescritível dádiva da sua graça e do seu amor!
3) Como podemos nos apropriar da bênção da justificação?
A Bíblia ensina que a apropriação dessa obra da graça divina dá-se exclusivamente
por meio do exercício da fé em Jesus Cristo: “[...] o homem é justificado pela fé,
independentemente das obras da lei.” (Rm 3.28). A compreensão dessa verdade
mudou a vida de Lutero: “A justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé.
Como está escrito: O justo viverá por fé.” (Rm 1.17). Contudo, a fé não está
sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras
graças salvadoras; não é uma fé morta, mas atua generosamente pelo amor (Tg
2.17, 22,26; Gl 5.6) (CFW).
Presb. Marcel Mendes

1

MEDIT
AÇÕES DIÁRIAS
MEDITAÇÕES
ESTUDOS DEVOCIONAIS - 500 ANOS DA REFORMA - 1517/2017
Redigidas Profª Neide Rodrigues Coelho
Dia 4 - C
risto JJesus
esus é o P
rimeir
o - I Coríntios 15.20-28 (v
Cristo
Primeir
rimeiro
(v.. 20)
Aqui Paulo dá entender que Cristo não ressuscitou, exclusivamente, para sua própria pessoa. Ele não teria
necessidade alguma de morrer para si próprio, porque nasceu sem pecado. A morte de Cristo valeu para
mim e para você; e assim como Ele morreu e esteve enterrado em função de nós, também ressuscitou por
nossa causa. Mediante a Sua morte, tragou a nossa morte. Por isso Ele chama, com razão, de primícias
dentre os mortos, no sentido de que Ele segue na frente, conduzindo atrás de si todo o povo, o segundo,
o terceiro e, assim por diante, todos interligados, tantos são os que estão dormindo.
Dia 5 – Morr
er dia após dia - I Coríntios 15.29-34 (v
.31)
orrer
(v.31)
O que é esse morrer? É estar em constante combate, onde a morte luta contra a vida, o pecado contra a
retidão, a boa contra a má consciência, a alegria contra a tristeza, a esperança contra o terror, a fé contra a
descrença, em resumo: Deus contra o diabo, o inferno contra o céu. É dessa luta da qual só ele entendia
como apóstolo que, sem cessar, nela estava envolvido e exercitado. Por isso, ele precisa jurar para que
acreditem estar dizendo a verdade, mesmo que outros percebam ou entendam outra coisa. Mesmo assim,
Paulo diz ainda, ter uma honra ou glória, isto é, da vida, embora pouco ou nada disso se perceba.
Dia 6 – SSemeadura
emeadura e rressurr
essurr
eição - I Coríntios 15.35-41 (v
essurreição
(v.. 37-38)
Essa imagem ninguém conseguiria escolher com melhor acerto ao tomar aquilo que todo mundo considera
morte e transformá-lo em imagem de vida, no sentido de que não se deve encarar a morte de uma pessoa
diferentemente de um grãozinho lançado na terra. Não deve significar que estaremos mortos e perdidos,
mas semeados e plantados e haverá germinação e crescimento em nova vida e natureza imperecível. Temos
que aprender um novo discurso para falar da morte e do túmulo: morrer não significa morte, mas
semeadura para um verão futuro e o cemitério ou sepultamento não é um acúmulo de finados, mas uma
lavoura repleta de grãozinhos, chamados "grãos de Deus" que, agora voltarão a brotar e a crescer em beleza
maior. (Lutero)
Dia 7 – U
Um
jardim
(v.42)
m belo jar
dim - I Coríntios 15.42-43 (v
.42)
Observe o que faz o agricultor: espalha e enterra a semente no solo, dando a impressão de que tudo está
perdido. Mas ele não fica preocupado com o que acontece, ao contrário, volta para casa certo de que na
primavera brotarão belos caules que vão produzir muito mais espigas e grãos do que foram semeados. Se
com respeito às coisas deste mundo temos de proceder assim, muito mais devemos aprender em relação à
ressurreição. Pois temos a Palavra de Deus bem como a experiência de que Cristo ressuscitou dos mortos.
Não devemos nos orientar pelo que nossos olhos veem, ou seja, que nosso corpo é sepultado, queimado,
ou que se transforma em pó, pois Deus o transformará naquilo que deve vir a ser. Isso faz com que a
sepultura não seja sepultura, mas um belo jardim onde se plantam belos cravos e rosas que devem crescer
e florir no verão. (Lutero)
Dia 8 – O no
.44)
novv o corpo - I Coríntios 15.44-46 (v
(v.44)
Corpo natural é o corpo como ele nasce na terra, é simplesmente essa vida física, corpo que precisa do seu
sustento. Esse corpo natural que se alimenta, além de ser miserável e fraco, é semeado (diz Paulo) ao morrer
e ser sepultado, para que se transforme em novo corpo espiritual que não viverá essa vida natural nem
precisará de alimento, nem suprir outras necessidades físicas. Chama-se corpo espiritual no sentido de que
terá vida, que é alimentado e sustentado espiritualmente por Deus, tendo uma vida totalmente própria.
Então, quando assim viver espiritualmente em Deus, sairá para o céu e a terra, brincará com o sol e a lua
e todas as outras criaturas e terá seu prazer e alegria com isso. Uma forma de existência totalmente
espiritual que emanará do espírito de Deus de modo que, sejamos iluminados e O conheçamos não só na
alma, mas também por todo o corpo. (Lutero)
Dia 9 – A imagem do celestial - I Coríntios 15.47-49 (v
.49)
(v.49)
Para o apóstolo, Adão é o primeiro ser humano terreno, Cristo, porém, o primeiro celestial. Nós precisamos
nos tornar iguais ao ser humano celestial, Cristo, assim como agora somos iguais ao primeiro terreno. Assim
como Adão viveu a vida natural do corpo, assim, todos os seus filhos vivem desde o início até o fim do
mundo; pois isso é o que significa "a imagem do que é terreno". Mas, depois, teremos a imagem do Cristo
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celestial, após sua ressurreição de modo que não precisaremos comer, beber, mas viveremos sem quaisquer
necessidades e o corpo inteiro será tão puro e brilhante como o sol e tão leve como o ar e teremos prazeres
celestiais e eternos em Deus que nunca mais
passaremos fome nem sede. Essa será uma imagem totalmente diferente e magnífica sem comparação
com a imagem que temos que carregar agora.
Dia 10 – Vitoriosos em C
risto - I Coríntios 15.50-58(v
.57)
Cristo
15.50-58(v.57)
O diabo instiga e provoca em toda a parte, mas dedica-se especialmente ao que diz respeito à consciência
e às coisas espirituais, a saber, que tratemos do resto e desprezemos tanto a Palavra como a obra de Deus.
Seu propósito é arrancar-nos da fé, da esperança e do amor e levar-nos à superstição e falsa arrogância ou,
por outro lado, ao desespero, à negação e blasfêmia e a inumeráveis outras coisas abomináveis. O Cristão
deve aprender a assimilar e a fazer uso do Evangelho. Se a lei nos ataca e acusa "... você é pecador e merece
a morte" devemos concordar "sim, é verdade, sou pecador... mas Jesus Cristo, meu Salvador, levou sobre
Si e venceu o pecado e a morte". Graças a Ele temos vitória!
ESCALAS DE DIÁCONOS: Hoje - Felipe, Adilson, Daniel, Luiz Carlos, Mauro e Rafael.
Próximo domingo - dia 10/09 - Rodrigo Abreu, Getúlio, Marcos, Rodrigo Pretti e Saulo.
AS DE OR
GANIST
AS: Hoje - Cultos Matutino e Noturno: Messias.
ESCAL
ESCALAS
ORGANIST
GANISTAS:
Próximo domingo - dia 10/09- Cultos Matutino e Noturno: Lilian.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Dia 04
04: Diác. Saulo Saraiva Brust; Dia 05
05: Daniela Amorim
Rodrigues Coelho, Pedro Záccaro Cyrino; Dia 06: Elisabete Oliveira de Souza; Dia 07: Diác. Cesar
Luiz Rik dos Santos, Romana de S. A. de Castro Ferreira; Dia 08: Ana Clara da Silva Palomares, Eva
Peixoto de Medeiros, Ivonice Gomes da Silva; Dia 09: Diác. Marcos Lazarini Ribeiro.
ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO - Cumprimentamos com carinho os casais que comemoram
mais um ano de vida conjugal.
Hoje: Antonio Leandro Silva e Nerias Costa da Silva
46 anos
Hoje: Aldo José Dellore e Maria Lúcia Pennacchi Dellore
43 anos
Dia 05: Lucas Peterson Magalhães e Silva e Fernanda Pacheco Magalhães e Silva
02 anos
Dia 06: Rodoldo Henni e Rebeca Lopes Haenni
14 anos
Dia 06: Paulo Gustavo Diniz e Angela do Valle Diniz
03 anos
REUNIÃO DA JUNT
A DIA
CONAL - A Junta Diaconal convoca seus membros para se reunirem,
JUNTA
DIACONAL
amanhã, dia 04/09, às 20h, na Sala do Conselho.
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA - A SAF realizará sua reunião plenária na próxima,
terça-feira dia 05/09, às 14hs no salão social. Todas as sócias estão convocadas.
UNIÃO PRESBITERIANA DE ADOLESCENTES - UP
A - Acampamento de jovens e adolescen
UPA
tes junto com a I.P. de Campinas. Local: próximo de Piracicaba (www.acampark.com.br). Data: 07 a
10 de setembr
o. Valor: R$ 395,00. Maiores informações com o Sem. Filipe Rodrigues.
setembro
REUNIÃO DE ORAÇÃO - No próximo sábado,
ábado, dia 09, às 7h
7h, a ênfase da reunião de oração será
intercessão pelo Brasil. Estatuto: República; Área: 8.500.000 Km2; População: 207 milhões de habitantes;
Lingua: Português; Religião: Maioria Católica Minoria Protestante.
VISITE A EXPOFLORA – A SAF está promovendo um passeio na cidade de Holambra - 36ª
setembro. Preço: R$ 70,00, incluindo transporte e bilhete de
Expoflora, no próximo dia 15 de setembro
entrada. Mais informações com Elaine (telefone 3337-3344) ou Bia Toloi (99401.1966).
JANT
AR DE CASAIS – No dia 30 de SSetembr
etembr
o pp.f
.f
JANTAR
etembro
.f.. , teremos um delicioso jantar de casais aqui em
nossa igreja, às 19h30. Venha, participe e convide outros casais pra esse momento social e oportuno para
refletirmos sobre a vida conjugal. Faça suas inscrições com Marina ou Andréa Mondejas (ou ainda pela
secretaria da igreja).
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AGENDA DE ORAÇÃO
01. O
ração de IInter
nter
cessão – Rev.Fernando Hamilton Costa, Sócrates Spyros Patseas, André Robles
Oração
ntercessão
Morales (esposo da Cecília Lazinha), Antonio Leandro da Silva, Allan Augusto Antonio, Manoela da
Fonseca, Ernesto Ferreira da Costa e Idalina Castilho Ferreira da Costa, Helena Porfírio Silva Moraes,
Leonardo Cardoso Ferreira, Marcel Thomé.
02. Oração de Gratidão
Gratidão: oremos em gratidão a Deus pela benção de termos um local de culto, pela
existência do templo da Igreja Unida que completa 95 anos (07 de setembro de 1900).
03. Orando pela Pátria
Pátria: oremos por nossos governantes a fim de que não sejam omissos ou indiferentes
com a realidade da pobreza, desemprego, violência, criminalidade, tráfico de drogas e crimes ambientais.
Roguemos urgentemente pela nação brasileira.
04. Orando pela VISÃO MUNDIAL: a Visão Mundial é uma ONG cristã fundada pelo missionário
e pastor Bob Pierce, em 1950. Bob visitou um orfanato na China e se sensibilizou com a situação. Desde
então, se dedica a cuidar da infância. Hoje a organização se espalhou por mais de 100 países há mais de 60
anos lutando pelos direitos da infância
INFORMA
TIV
O MISSIONÁRIO
INFORMATIV
TIVO
(a) RE
V. GESSÉ E IOL
ANDA RIOS
REV
IOLANDA
RIOS: “Nossa longa espera pela liberação por parte do departamento
de assuntos internos da África do Sul para aplicação de novos vistos finalmente chegou ao fim. Recebemos
a carta do referido departamento e agora estamos correndo atrás da longa lista de documentos necessários
para nossos novos vistos para o país. Assim, em obediência ao chamado de Deus para nossas vidas, logo
estaremos de volta ao trabalho no contexto africano”.
(b) RE
V. OSNI FERREIRA
REV
FERREIRA: “Transformar – Esse é o nosso Ministério: ver corações transformados
pelo poder do Eterno, esse é o nosso alvo. Ver sorriso nos lábios daqueles que choravam perdidos, essa é a
nossa oração. Levar a mensagem do bálsamo da fé, esse é o nosso ministério. A cada oportunidade, a cada
conversão, a cada batismo, uma satisfação do dever cumprido. Obrigado por todos vocês que tem caminhado
ao nosso lado, nesse serviço de ver a projeto de Deus sendo cumprido nas nações”.
GRA
TIDÃO P
EL
AS OFER
TAS ESP
ECIAIS – No mês de Agosto foi realizado o levantamento de
GRATIDÃO
PEL
ELAS
OFERT
ESPECIAIS
ofertas especiais em comemoração ao aniversário de nossa igreja. Atingimos o percentual de 70% do valor
proposto. Tivemos também a doação de equipamentos de som e tv (para transmissão online), equivalentes
a R$ 50.000,00. Por fim, ganhamos a placa de identificação visual já instalada na frente do templo.
Assim, registramos nossa gratidão a Deus por aqueles que colocam o coração na obra do Senhor!
REDES SOCIAIS - EST
AMOS A
O VIV
O pela internet. Acesse o canal UNIDAIPB no YouTube ou
ESTAMOS
AO
VIVO
.y
outube.com/unidaipb/liv
www.y
.youtube.com/unidaipb/liv
outube.com/unidaipb/livee e acompanhe as transmissões dos cultos dominicais.
pelo link www
Inscreva-se e receba as notificações. Compartilhe essa bênção com seus familiares e amigos.
EQ
UIP
E DE MUL
TIMÍDIA DA IPUSP - F
AÇA P
AR
TE - Com o início das transmissões pela
EQUIP
UIPE
MULTIMÍDIA
FAÇA
PAR
ARTE
internet temos uma grande demanda semanal de trabalhos a fazer. Se você se interessa por Som, Vídeo,
Transmissão, Design Gráfico, Web Design, Fotografia e afins, mesmo sem conhecimentos prévios, venha
servir conosco. Entre em contato com o Cadu pelo 11 98783-7773.
NOVOS MEMBROS NA IGREJA UNIDA - SEJAM BEM VINDOS - No Culto Matutino do
último domingo, dia 27/08, recebemos os seguintes novos membros: Allan Ricardo Dias (transferido
to F
ilietáz, G
ilser
es Tasso F
ilietáz e Carla F
rancini
da Ig. Presb. Colider - MT);; Carlos Alber
Alberto
Filietáz,
Gilser
ilseres
Filietáz
Francini
Tasso F
ilietáz (por Jurisdição a Pedido); Domerina Vieira da SSilv
ilv
Filietáz
ilvaa (Transferida da Ig.Presb. de Tijuco
Preto).
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Presbíteros
Considerando que no próximo dia 28 de outubro vence o mandato dos Presbíteros Cleverson Pereira de
Almeida, Décio de Oliveira Bernini, Ernesto de Jesus Herrera e Marcel Mendes, o Conselho resolve:
1 - Convocar a Assembléia Geral Extraordinária da Igreja para o dia 17 de setembro de 2017, em
o (04) pr
esbíter
os, em turno único, com encerramento no
nosso Templo, às 9h para eleição de até quatr
quatro
presbíter
esbíteros
final do culto noturno. Segue-se a ordem do pleito:
2 - Horário da Votação: Das 9h até às 11h (e mais 30 minutos após o término do culto matutino); e
das 18h30 às 19h. O encerramento do processo eleitoral se dará após o término do culto noturno,
servindo o mesmo como exercício devocional e com o anúncio do resultado do processo eleitoral.
3 - Os candidatos av
aliados e considerados aptos pelo Conselho e que aceitaram concorrer, são:
avaliados
Cleverson Pereira de Almeida, Décio de Oliveira Bernini, Ernesto de Jesus Herrera, João Francisco Simões,
Samuel Macarenco Beloti e Saulo Saraiva Brust.
4 - A cédula de votação será confeccionada com a seguinte ordem de candidatos de acordo com sorteio
realizado:
a. Saulo Saraiva Brust
d. Samuel Macarenco Beloti
b.Cleverson Pereira de Almeida
e. João Francisco Simões
c. Ernesto de Jesus Herrera
f. Décio de Oliveira Bernini
5 - Dentre os candidatos acima citados, cada eleitor poderá votar em até “4” (quatro) nomes, sendo
considerada nula a cédula com mais indicações.
6 - Só poderão votar os membros comungantes da igreja, constantes na lista de presença da assembléia.
7 - Nomeia-se a seguinte Comissão de Recepção e Apuração dos Votos: Pb. Esdras Teixeira Coelho
(relator), Pb. Paulo Sérgio dos Santos, Diac. Rafael Toledo Cintra e Débora Bellucci Módolo, Presb. Oscar
da Cunha Garcia Neto, Diac. Eduardo Rogério Prevelato e Débora Souza Silva Prevelato.
8 - Para ser eleito o candidato deverá ter a metade mais um dos votos válidos na assembléia. Não serão
considerados como votos válidos os votos nulos e as cédulas totalmente em branco. No caso de mais de
quatro candidatos atingirem o quórum necessário para sua eleição, apenas os quatro mais votados serão
considerados eleitos. Em caso de empate dos candidatos, para a quarta vaga, o que tiver mais idade será
considerado eleito.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Eleição de Diáconos
Considerando que no próximo dia 28 de outubro vence o mandato dos Diáconos Rafael de Toledo
Cintra e Ricardo Deguti de Barros Silva, o Conselho resolveu: 1. Convocar a Assembléia Geral
Extraordinária da Igreja para o dia 22 de outubro de 2017 em nosso Templo, às 09h para a eleição de
diáconos, em turno único. 2. Oferecer à Igreja, dos dias 17 a 24 de setembro, a oportunidade de indicar
nomes ao diaconato através da FICHA DE INDICAÇÃO DE CANDIDATO A DIÁCONO. 3. No dia
26 de setembro o Conselho examinará os nomes indicados e aqueles que forem considerados aptos serão
convidados para uma reunião com o Conselho, no dia 03 de outubro. 4. No dia 08 de outubro os
candidatos ao pleito serão apresentados a igreja, bem como as demais informações para o processo eleitoral
(número de vagas, mesa apuradora, etc.)
500 ANOS DA REFORMA PR
OTEST
ANTE - Os Sínodos do Estado de São Paulo realizarão no
PRO
TESTANTE
dia 16/09, sabado, "Oficinas" das 13h às 15h30 e Culto Solene às 16h na Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Maiores Informações no site http://reforma500.ipb.org.br/
REFORMA E MISSÕES – No dia 21 de setembr
o, 5ª feira, às 20h, teremos a presença do Rev.
setembro,
issões. O Rev. Lidório é pastor, teólogo,
Ronaldo Lidório falando em nossa igreja sobre Reforma e M
Missões.
missionário e escritor. Atuou quase dez anos na África com plantio de igrejas e tradução bíblica. Atualmente,
lidera uma equipe missionária na Amazônia. Reserve essa data e participe!
CAR
TA DE TRANFERÊNCIA - O Conselho atendeu a pedido dos seguintes irmãos: Sidnéia de
CART
Oliveira Fratus (transferida para I.P.Vila Mariana); Guaracy Alves e Guaracy Alves Filho ( transferidos
para I.P.Independente de SP).
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CUL
TO MA
TUTINO - 11h
CULT
MATUTINO

CUL
TO NO
TURNO - 19h
CULT
NOTURNO

Prelúdio

Prelúdio

Adoração
* Apocalipse 4.8-11
antíssima”
Hino 11 – “Trindade SSantíssima
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Jeremias 29.10-14
* Oração Silenciosa
Cântico - "Só Em Jesus"
* Oração
Ação de Graças
* I Crônicas 16.7-11
Hino 62 - "Hino de Gratidão"
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem - Rev. Célio Gomes de Azevedo
Santa Ceia
Hino
Instituição do Sacramento
Distribuição dos Elementos
Hino 287 - "Igreja Alerta!"
* Bênção Apostólica
* Benção Antiga
Poslúdio

Adoração
Cântico - "Ao Nosso Deus"
* Apocalipse 7.9-12
or a D
eus”
Louvor
Deus
Hino 16 – “ Louv
* Oração
Hino - Coro Geral
Contrição
* Mateus 11.28-30
* Oração Silenciosa
Cântico - "Não Tenha sobr
sobree Ti"
* Oração
Ação de Graças
* Salmo 92. 1-5
Cântico - "Graças Dou"
* Oração
* Oração com as crianças
Edificação
Hino - Coro Geral
* Leitura Bíblica
Mensagem- Rev. José Carlos Piacente Jr.
Consagração
* Oração
Cântico - "Quão Grande é o Meu Deus"
* Bênção Apostólica
* Amém Tríplice
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:
ARTICIP
TICIPAÇÃO
PRESBÍTEROS:
-N
as liturgias - C
ulto M
atutino
ulto N
oturno: Edson
Nas
Culto
Matutino
atutino: Paulo Ricardo - C
Culto
Noturno:
-N
anta Ceia no C
ulto M
atutino - Paulo Ricardo, Marcel, Cleverson, Ernesto,
Naa distribuição da SSanta
Culto
Matutino
João Francisco, Décio, Samuel e Humberto.
NO HORÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – Solicitamos aos irmãos que durante o horário da
Escola Dominical (9h30 – 10h30) evitem usar o templo para trabalhos paralelos. Valorize o aprendizado
da Palavra de Deus!
ALMOÇO COMUNITÁRIO - Hoje, teremos esse tempo de confraternização em nosso salão social.
Venha participar conosco.
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