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Este boletim é editado e diagramado por Jussara Martin M. Oliveira, sendo revisado pelo Pastor   
José Francisco Taborda, e tem uma tiragem de 100 exemplares mês, é distribuído internamente  
sempre no primeiro domingo do mês. Toda e qualquer sugestão, nos procure. 

Silvio  Francisco Monteiro  -  DEUS É FIEL    

  

 
“Irai-vos e não pequeis.” Dificilmente pode haver bondade num ho-
mem se ele não tiver raiva do pecado; aquele que ama a verdade 
deve odiar cada falsidade.  Como nosso Senhor Jesus odiou o pecado 
quando lhe sobreveio a tentação! Três vezes ela o assolou em formas 

diferentes, mas sempre o encontrou dizendo: “Retira-te, Satanás.” Ele odiava o 
pecado nos outros; no entanto, com muita frequência demonstrou seu ódio em 
lágrimas de piedade em vez de palavras de repreensão; ainda assim, que lingua-
gem poderia ser mais severa, mais parecida com a de Elias, do que as palavras: 
“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, 
para o justificar, fazeis longas orações”? Ele odiava a maldade a tal ponto que 
sangrou para golpeá-la no coração do homem; Ele morreu para que ela pudesse 
morrer; Ele foi sepultado para que pudesse sepultá-la em sua tumba; e Ele ressus-
citou para que pudesse mantê-la para sempre sob seus pés. Cristo está no Evan-
gelho, e o Evangelho se opõe a maldade de todas as formas. A maldade se osten-
ta com roupas justas e imita a linguagem da santidade; mas os preceitos de Jesus, 
com o seu famoso ”azorre de cordas”, a expulsam do templo e não irão tolerá-la 
na Igreja. Da mesma forma, no coração onde Jesus reina  há guerra em Cristo e o 
Maligno! E quando nosso Redentor vier para ser nosso Juiz, aquelas palavras es-
trondosas: “ Apartai-vos de mim, malditos”, que são, na verdade, apenas um pro-
longamento de sua vida de ensinamentos sobre o pecado, manifestarão sua aver-
são a iniquidade. Tão acolhedor quanto é seu amor pelos pecadores, é seu ódio 
pelo pecado; tão perfeita quanto é a sua justiça, será completa a destruição de 
cada forma de maldade. “Ó glorioso Defensor do que é justo e Destruidor do mal, 
por essa causa Deus, o teu Deus, “te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum 
dos  teus companheiros .” 
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“Ama a justiça e odeia a iniquidade” Salmo 45:7 



  

   
 
 
 
 

 

  

 

  
 



 

    

 
05 de Dezembro, sábado, será o dia da nossa            

Confraternização de Fim de Ano!   
                         Reserve esse dia na sua agenda!  
                Em breve divulgaremos local e horário! 
 
                  Você faz parte deste Departamento! 
 
 
 
       Ministério Ágape 



 

   

*** Membros Ativos *** 
* Caso haja erros, por favor nos avisar, para  

ser  corrigido na próxima edição. 

  
 

Terça-feira              20:00hs      Culto de Oração 
 
 
Sexta-feira:             20:00hs      Culto de  Libertação 
 
 
2º Sábado:               19:30hs      Encontro Jovens/Adolescentes 
 
 
 
Domingo:               09:30hs      E.B.D (Escola Bíblica Dominical) 
                                18:00hs      Culto da Família 
 
 
1º Domingo:           09:30hs      Ceia do Senhor 

José Francisco Taborda   02/11 

Letícia Magalhães dos Santos   13/11 

Aionice Oliveira Gomes   14/11 

Elita Samantha Calvo   15/11 

Talita Rafaela Calvo     15/11 

Beatriz Jaloreto Pereira   18/11 

Maria Valéria Vicente Tolizano 20/11 

Emerson André Calvo   21/11 

Lucas Mendes Luchon   24/11 

Tábada Michele Calvo Taborda   24/11 

Alyne Tolizano     26/11 

Sueli de Jesus M. dos Santos   29/11 


