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� Sede Sede Sede Sede ----    CentroCentroCentroCentro    
Rua Shitiro Maeji, 664 
Dirigente: Pr. Reuel Padilha de Siqueira 
 

� ArapongalArapongalArapongalArapongal    / Lajeado/ Lajeado/ Lajeado/ Lajeado    
Rua Amoreira, 88 
Dirigente: Ev. João Amorim Pacheco 
 

� Nosso TetoNosso TetoNosso TetoNosso Teto    / Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano    
Av. Dep. Ulisses Guimarães, 120 
Dirigente: Pb. Lucio Ferreira dos Santos 
 

� ShangriláShangriláShangriláShangrilá 
Rua Angola, 01 
Dirigente: Ev. Patrick Darlan Rodrigues 
 

� Vila NovaVila NovaVila NovaVila Nova    
Rua Rafael Gonçalves de Freitas, 89 
Dirigente: Pb. Gilberto do Nascimento Silva 
 

� Vila PalhaVila PalhaVila PalhaVila Palha/Agrochá/Agrochá/Agrochá/Agrochá 
Rua Vereador Benedicto Alves, 190 
Dirigente: Pr. Jerse Torquato Camargo 
 

� Vila RibeirópolisVila RibeirópolisVila RibeirópolisVila Ribeirópolis 
Rua Willes Vassão, 173 
Dirigente: Pb. Manoel Pereira Ferreira 
 

� Vila São FranciscoVila São FranciscoVila São FranciscoVila São Francisco 
Rua Amazonas, 258 
Dirigente: Pb. Laudo de Souza 
 

 

Nossa Igreja está presente em todas 

cidades do Litoral Sul e do Vale do Ribeira 

Consulte nosso site 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

O nome mais comprido da Bíblia 
é MaersalalhasbazMaersalalhasbazMaersalalhasbazMaersalalhasbaz – Is. 8v3 

 

 
 
 
 
 
 
 

VENHA PARA A EBD 
E CRESÇA NO CONHECIMENTO! 
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BOLETIM INFORMATIVO          
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL  

TODO DOMINGO ÀS 08h50min 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E não sede conformados com este 

mundo, mas sede transformados pela 

renovação do vosso entendimento, para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável, e 

perfeita vontade de Deus.” Rm 12 v2. 
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Classe Abraão & SaraClasse Abraão & SaraClasse Abraão & SaraClasse Abraão & Sara    
Lição 6 

“A verdadeira fé não faz acepção de pessoas”“A verdadeira fé não faz acepção de pessoas”“A verdadeira fé não faz acepção de pessoas”“A verdadeira fé não faz acepção de pessoas”    
 

Oh! quão bom e quão suave é  
que os irmãos vivam em união! 

 

Por Fernando Braga 
É Diácono na AD Registro/SP 

 

"Oh!"Oh!"Oh!"Oh!    quãoquãoquãoquão    bombombombom    eeee    quãoquãoquãoquão    suavesuavesuavesuave    éééé    quequequeque    osososos    

irmãosirmãosirmãosirmãos    vivamvivamvivamvivam    emememem    união.união.união.união.    ÉÉÉÉ    comocomocomocomo    oooo    óleoóleoóleoóleo    preciosopreciosopreciosoprecioso    

sobresobresobresobre    aaaa    cabeça,cabeça,cabeça,cabeça,    quequequeque    descedescedescedesce    sobresobresobresobre    aaaa    barba,barba,barba,barba,    aaaa    barbabarbabarbabarba    

dededede    Arão,Arão,Arão,Arão,    eeee    quequequeque    descedescedescedesce    àààà    orlaorlaorlaorla    dasdasdasdas    suassuassuassuas    vestes.vestes.vestes.vestes.    ComoComoComoComo    

oooo    orvalhoorvalhoorvalhoorvalho    dededede    Hermom,Hermom,Hermom,Hermom,    eeee    comocomocomocomo    oooo    quequequeque    descedescedescedesce    sobresobresobresobre    

osososos    montesmontesmontesmontes    dededede    Sião,Sião,Sião,Sião,    porqueporqueporqueporque    alialialiali    oooo    SENHORSENHORSENHORSENHOR    ordenaordenaordenaordena    aaaa    

bênçãobênçãobênçãobênção    eeee    aaaa    vidavidavidavida    paraparaparapara    sempre."sempre."sempre."sempre."    SalmosSalmosSalmosSalmos    133133133133    

    

Pensamento:Pensamento:Pensamento:Pensamento:    É na comunhão que o 

Espírito de Deus é derramado sobre a nossa 

cabeça, purificando os pensamentos, ungindo 

nossos olhos, ouvidos, boca e todo o nosso corpo. 

É na união que passamos a experimentar uma 

vida cheia do Espírito Santo, do amor de Deus e 

da paz que só Jesus pode trazer ao nosso coração. 

Andar cheio do Espírito Santo é amar ao próximo, 

servindo o irmão, ajudando o necessitado, 

socorrendo os feridos e levantando os caídos... 

Andar cheio do Espírito Santo é perdoar e amar o 

irmão, ter comunhão com ele, compartilhando as 

vitórias e as lutas também, é viver uma vida em 

unidade com a igreja, todos juntos com o mesmo 

propósito, levar o amor de Cristo para aquelas 

almas que ainda não foram alcançadas. 

Oração:Oração:Oração:Oração:    Senhor Deus, mais do que tudo, o 
meu maior desejo é que o Seu Espírito Santo 
esteja sobre minha vida. Assim como o óleo que 
estava sobre Arão, da cabeça aos pés, derrama 
sobre mim uma boa medida, recalcada, 
transbordante, para que eu possa experimentar 
cada dia mais do Seu amor. EnsinaEnsinaEnsinaEnsina----me a viver em me a viver em me a viver em me a viver em 
união com meus irmãosunião com meus irmãosunião com meus irmãosunião com meus irmãos, servindo-os e 
compartilhando aquilo que o Senhor tem me 
confiado. Obrigado pela vida destas pessoas 
maravilhosas que o Senhor tem colocado ao meu 
redor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 

Classe Geração de AdoradoresClasse Geração de AdoradoresClasse Geração de AdoradoresClasse Geração de Adoradores    
Lição 6 

““““Cuidando do tempoCuidando do tempoCuidando do tempoCuidando do tempo””””    
 

Reflexão sobre o Tempo 
 

Por Dario José 
É blogueiro e Pastor na AD Abreu e Lima/PE 

 
Para quem chora, o TEMPO é inverno; 
Para quem ri, o TEMPO é primavera. 
 
Para os melancólicos e fleumáticos, o TEMPO é 
sempre outono; 
Para os coléricos e sanguíneos, é verão o TEMPO 
todo.  
 
Para quem dorme, o TEMPO não existe; 
Para quem tem insônia, o TEMPO para. 
 
Para quem cozinha. O TEMPO é cheiro, prazer; 
Para quem tem fome, o TEMPO “ronca”. 
 
Para quem está feliz, o TEMPO é colorido; 
Para quem está triste, o TEMPO é cinza. 
 
Para o jovem, o TEMPO é desafio; 
Para o idoso, o TEMPO é saudosismo. 
 
Para o trabalhador, o TEMPO é oportunidade; 
Para o preguiçoso, o TEMPO obstáculo. 
 
Para quem nasce, o TEMPO é inusitado; 
Para quem envelhece, o TEMPO é história. 
 
Para quem vive, o TEMPO é cronológico; 
Para quem morre, o TEMPO é eternidade. 


