AINDA HÁ ESPERANÇA?
Seria tão bom que todos estas calamidades não passassem de um sonho mau. Mas os
terramotos, atentados terroristas, crise financeira, problemas sociais e outros tipos de
catástrofes naturais, não passam simplesmente com o abrir dos olhos pela manhã. São
reais. Mas para consolo de alguns, estão a alguma distância, o que os ajuda a dormir
melhor. Porém os medos e inquietações são transmitidos a cada momento pelos meios
de comunicação, advertindo que amanhã poderão acontecer bem mais perto de nós, ou
até mesmo atingir-nos, aumentando a inquietação de uma população que já viva sem
esperança, trazendo maior ansiedade, desânimo e desorientação.
Mas ainda há que semear esperança! Se estivermos dispostos a confiar a nossa vida a
Deus, integralmente, ainda que as coisas possam piorar, e as nossas emoções e sentimentos possam oscilar, nunca poderão demover a nossa esperança.
As palavras do apóstolo Paulo dão-nos enorme consolo. Permitam que da MENSAGEM
(Bíblia parafraseada), transcreva os seguintes textos:
“Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis
de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém
esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus a
controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas
para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com a
expectativa. Tudo ao nosso redor observa uma criação “grávida”. Os tempos
difíceis de dor neste mundo, são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao
nosso redor: é também dentro de nós. O Espírito de Deus está nos impulsionando
por dentro: nós também sentimos as dores de parto. Nosso corpo estéril e sem
vida deseja libertação plena. É por isso que o esperar não nos diminui, assim
como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz
sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso. Mas, quanto
mais esperamos, mais nos sentimos assim, e mais alegre se torna nossa
expectativa.” Romanos 8:18-25.
Muitos já ouviram falar destas coisas, mas outros só as conhecem através da televisão,
nunca as experimentaram. Não fazem nem a mais pequena ideia da dor e do sofrimento
que acompanha aqueles que passaram por elas. Mas há uma gloriosa esperança em
Cristo Jesus!
Muitos têm sido aqueles que perderam a sua fé e esperança Nele, e por isso também
perdem a sua vida ou apenas sobrevivem a estes actos tresloucados dos homens e à
fúria da natureza.
Mas aqueles que são Dele, sabem que não vivemos para nós mesmos, mas para Ele! As
palavras de Romanos 14:8, estão escritas nos nossos corações: “Porque, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos
ou morramos, somos do Senhor!”
Termino com esta mensagem de ânimo: “E a esperança não traz confusão, porquanto
o Amor de Deus já está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi
dado.” Romanos 5:5.
HÁ ESPERANÇA PARA SI TAMBÉM, CONFIE EM CRISTO! BOM ÂNIMO!
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OBEDIÊNCIA, DONS E SERVIÇO
Os Dons são-nos dados, não para nós, mas para louvarmos a
Deus, impactando o mundo.
Desde Génesis, sempre houve estratégias na dinâmica do Reino de
Deus.

Pastor
Com Abraão, (um homem simples e comum), foi levantada uma
Luís
Miguel
Nação e um Povo poderoso. Abraão foi chamado o Pai da
fé. Sob a liderança de Abraão havia sempre a bênção. O dom de
Abraão era o Dom da Fé. Abraão recebeu poder, tanto para abençoar como para
amaldiçoar.
Com Isaac, houve herança de Abraão, com muitas riquezas. Nele foi manifesta a glória da dinâmica de Deus.
Com Jacob, (o homem que enganou e foi enganado), Deus mudou o seu nome por
Israel. Mas a aliança de Deus foi com o homem Jacob.

A história de Jacob continuou com a vida do seu filho José. Depois de José, o povo foi
escravizado, ao ponto de já não saberem quem eram. Perderam a sua identidade e
acostumaram-se a ter uma mentalidade de escravo. Foram invadidos pelo sistema faraónico. Foi preciso reconhecerem e receberem o Dom de Deus, e deixarem que fosse
Ele que lhes abrisse o caminho.
Moisés nasceu! A sua mãe viu que aquele menino tinha algo especial!
Todos os meninos que nasceram na sua época, estavam decretados pelo Faraó, a morrerem. Mas o DOM DE DEUS É VIDA. Quem está separado para Deus, está neste mundo,
mas não é deste mundo.
Jocabede e seu marido, esconderam o seu bebé Moisés, (o dom de Deus). Mas mesmo
escondido, “o Dom abrirá caminho”.
Jocabede colocou o seu dom no rio. Deus queria utilizar Moisés, mas não queria que ele
tivesse uma mentalidade de escravo!
Tudo poderia escravizar Moisés, como pode escravizar qualquer ser humano. As culturas, tecnologias, tudo pode ser viciante. Moisés foi colocado pela sua mãe, numa cesta
que seria levada pela corrente do rio Nilo. Moisés foi levado ao Egipto, aprendeu tudo
quanto era possível do sistema do Egipto.
Moisés aprendeu o caldeu. Viveu como príncipe. Até matou outro homem por justiça
própria. Mas Deus levou-o ao deserto para que fosse quebrantado no seu todo. Deus
usou tudo quanto Moisés aprendeu no Egipto, para desmontar todo o sistema e linguagem do Egipto.
Foi necessário Moisés passar pelo RIO e depois passar pelo DESERTO para que Deus
lhe desse o Dom de Profecia.
Deus mandou que o espírito de profecia que estava sobre Moisés caísse também sobre
setenta homens escolhidos por ele. Esses homens sentiam-se vítimas das dificuldades.
Foi uma forma de Deus os libertar de pensarem em derrota, em opressão.
“Fala da liberdade, da vitória, do futuro. Não precisam da falar das circunstâncias, das
mentiras, dos enganos do Egipto! Deixem de pensar no passado, e entrem no reino de
Deus!”
Para ser vencedor é preciso deixar de se sentir vítima! Hoje pomos os olhos em Cristo.
Ele é a nossa Vitória! João 14:1-3. Ele disse, “EU SOU O CAMINHO, E A VERDADE, E A
VIDA”.
Na promessa “Vou preparar-vos lugar”, há futuro.

JESUS SEPAROU-NOS PARA OCUPARMOS O LUGAR QUE ELE NOS PREPAROU.
O Dom que Deus nos deu é o Consolador. “Quando eu for, enviarei o Consolador”,
disse Jesus. É como se Jesus dissesse, “Enquanto aqui estiver, vocês não podem estar no
meu lugar, nem eu no vosso”. Quando Jesus foi para o céu, o Espírito Santo ficou com os
discípulos.
Aqui na Terra, os discípulos queriam ter o mesmo que Jesus tinha. Os homens desejam
sempre ter aquilo de bom que os outros têm.
Mas Jesus quis ensinar que o Dom que Ele dá a cada um de nós, é Ele que nos abre o caminho.
Moisés chegou a um ponto que identificou Josué como alguém que tinha algo diferente
dos outros, ele tinha um espírito diferente. Mas só aos oitenta anos é que se cumpriu o
grande propósito de Deus na vida de Josué!
ONDE FORMOS PLANTADOS, TEMOS QUE FRUTIFICAR!
Josué serviu Moisés. A plataforma para a manifestação do Dom de Deus é o SERVIÇO.
Onde? Onde ninguém nos vê!
Muitos procuram a autopromoção, mas há não maior “tesouro” do que encontrarmos SATISFAÇÃO onde ninguém nos vê! “SATISFAÇÃO NA TEMPORADA INVISIVEL”
Jesus disse, “Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração”. O dom de Deus
não precisa de ser promovido! O lugar certo, o ambiente certo, a obediência a Cristo, é
a maneira certa de servir. Jesus não se autodefendeu perante os seus inimigos, pois a
obediência ao Pai era mais importante do que aquilo que Ele podia fazer. Não precisou
de provar nada.
O DOM DE DEUS ABRE O CAMINHO!
A nossa obediência a Deus não passará desapercebida a Deus! O Senhor apercebe-se e
recompensa a nossa obediência. O manto de Elias caiu sobre Eliseu porque Eliseu foi
usado para “levantar” outros.
O Dom de Deus cai sobre aqueles que vivem para levantar outros.
Todos nós parecemos ser “geniais” aos nossos próprios olhos. Todos queremos fazer
“algo novo” para superar outros. Mas Eliseu agarrou o manto de Elias, (Deus manifestase de forma oportuna de geração em geração), e honrou Elias tocando as águas do rio
Jordão, da mesma forma que Elias o tinha feito.
Em 2 Reis 3:11, quando Jeosafá perguntou se havia algum profeta de Deus para o consultar, os seus servos responderam: “Eliseu, filhos de Safate, aquele que deitava água
sobre as mãos de Elias”. Não era conhecido como aquele que abriu o rio, “o poderoso”,
mas como “servo”.
TENS DE ENCONTRAR O DOM DE DEUS QUANDO SERVIRES A OUTROS!
Fomos chamados por Deus para nutrir e ajudar. “Não podemos bater águas sem
aprendermos a trabalhar nas águas, sem termos aprendido a satisfação de servirmos nos momentos invisíveis”.
Ao SERVIR os outros, deitarei “água” sobre os meus irmãos com muita satisfação, e o Dador da Vida me abrirá a porta oportuna para poder ver neles, Aquele que é o Autor da
vida!
“Aquele que começou em mim a boa obra a aperfeiçoará”. Deixa de pensar à moda
do Egipto e pensa como Cristo!
O DOM DA SUA VIDA SERÁ MANIFESTO EM TI!

CERIMÓNIA DE CASAMENTO
NA ICCM PORTO
No passado dia 4 de junho, na Igreja Cristã
Corpo do Messias, na congregação de S.
Mamede de Infesta, na cidade do Porto, realizou-se a cerimónia de casamento de:

Pedro Jorge Ridgway Morais
Helga Guadalupe Pinto Peralta Morais
O ato foi presidido pelo Pastor Fernando
Dias.
Ao casal a “CONTACTO” deseja as mais ricas bênçãos de Deus

JÁ CONHECE A FEIRA DA BUZINA?

Esta feira realizou-se no dia 5 de junho no
Arco do Cego, em Lisboa. A REMAR aproveitou este evento para vender alguns artigos bastantes diversificados para ajudar no
mantimento do trabalho e visão da nossa
Associação, “Ajuda ao Próximo”. Sempre
que haja oportunidade, fazemos divulgação
do nosso trabalho e explicamos o porquê
de nos encontrarmos naquela feira.
O objetivo principal não é a angariação de
fundos, ainda que sejam extremamente necessários, mas o facto de darmos a conhecer a atividade que exercemos em Portugal
e em mais 73 países neste mundo carenciado.
Informamos que as próximas feiras da Buzina vão realizar-se em Cascais.
 Dia 24 de julho
 Dia 28 de agosto
 Dia 25 de setembro
 Dia 20 de novembro
FAÇA-NOS UMA VISITA!

CAMPANHA DE
EVANGELIZAÇÃO E DE
SENSIBILIZAÇÃO
No passado dia 28 de maio, a Igreja Cristã
Corpo do Messias, realizou mais uma
Campanha no Jardim perpendicular à Avenida Luísa Todi, em Setúbal.
Estamos empenhados em cada Verão, ano
após ano, o compromisso para com Deus
de anunciarmos aos outros as boas novas
da salvação pelas ruas ou praças.
O Pr. José Manuel, dirigiu o tempo de louvor e vários irmãos tiveram oportunidade
de dar testemunho da maneira maravilhosa
como Deus os tem salvo e guardado. Muitos foram os que de perto ou à distância,
tiveram a possibilidade de os escutar.
O Pr. Aarão Fonseca, responsável da igreja
em Setúbal, fez um apelo para que as pessoas se rendessem a Cristo.
Um pormenor interessante foi o facto de
que antes do início da reunião estava a
chover, durante a realização da campanha
a chuva parou, e voltou a cair quando terminou. São pequenos pormenores que confirmam a vontade de Deus neste projecto
que nos motiva a servi-Lo com coragem,
persistência e alegria!

 ANGOLA - Desde Antuérpia, foi enviada
uma Nissan Pick Up Navarra 4X4, nova.
Entre junho e julho outro Contentor será
enviado com ajuda humanitária.

VIAGENS MISSIONÁRIAS
 O pastor Luís Miguel, diretor do trabalho
da REMAR PORTUGAL, deslocou-se à
Austrália em visita missionária de 15 a
20 de junho. Que Deus renove as suas
forças!

 MOÇAMBIQUE - Com a responsabilidade
de Portugal, foram enviados 3 contentores de 40 pés para este país, com o conteúdo completo de uma Fábrica de Tintas e as respetivas matérias primas. Será
montada como Empresa Solidária e Centro de Formação Profissional, e o lucro
será revertido para autofinanciamento
desta Missão.

 A 30 de junho O pastor Luís Miguel, a
sua esposa Sandra e seu filho David partem com destino a África, para visitar as
missões em Angola, Moçambique, Suazilândia e África do Sul. Oremos por eles.

Foi também enviada uma Padaria/
Pastelaria Industrial com o alvo de ampliar uma já existente, mas que é artesanal. Surgirá assim uma nova dinâmica,
mais moderna para uma maior expansão.

CONGRESSOS DA REMAR

Entre junho e julho, vai ser enviado um
novo contentor com material didático e
equipamento escolar para os colégios da
REMAR estabelecidos neste país.

EM ÁFRICA
 ANGOLA - 14,15,16 outubro
 MOÇAMBIQUE - 21,22,23 outubro
 ÁFRICA DO SUL - Joanesburgo, conferência com pastor Miguel Díez.

ENVIO DE CONTENTORES

 BELIZE - Em junho, desde os Estados
Unidos, foi enviado para Belize um contentor de 40 pés, com artigos de Ajuda
Humanitária.
Estamos providenciando para que em
julho parta outro contentor de Antuérpia, com dois veículos, para esta missão.
Orem pelas Missões e Missionários destes países, não vos esquecendo daqueles
que abençoam esta Obra com os seus
donativos!

 CABO VERDE - Vai ser aberto brevemente o trabalho da REMAR neste país.
Já foi carregado um Contentor com uma
viatura e outros materiais necessários a
este campo de Missão. O Pastor Luís Domingues viajará no mês de Junho para
dirigir esta Missão, juntamente com o
irmão Arcanjo Sousa, e dar início ao trabalho naquele arquipélago. Posteriormente a sua esposa e filho, e o resto da
equipa que o assessorará, também seguirão viagem. Deus abençoe Cabo Verde!

Carregamento do contentor a ser enviado para
Cabo Verde

CAMPANHA DE
EVANGELIZAÇÃO E DE
SENSIBILIZAÇÃO
No passado dia 25 de junho foi realizada
uma Campanha de Evangelização e de Sensibilização da ICCM e da Associação REMAR, no jardim Delfim Guimarães, na Amadora, frente à Av. da República.
Apesar das condições ambientais não serem as melhores, não desanimámos e ali
mesmo levantámos o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com o apoio dos jovens
nas questões técnicas e de som, foi uma
bênção
O Pastor José Manuel, dirigiu a reunião. O
Toni e o António louvaram a Deus tocando
e cantando publicamente, exaltando o nome de Cristo. E claro que com a sua alegria
contagiaram os vários irmãos e irmãs que
ali se encontravam.
Era dia de feira e as pessoas estavam em
movimento, mas na força do Senhor, tanto
a Jade como o Pastor Victor deram testemunho da obra de Deus realizada nas suas
vidas, e de mais perto ou à distância muitos foram os que pararam e tiveram possibilidade de os escutar.
O Pastor Faria pregou o Evangelho.
Que a preciosa semente que foi lançada ali,
possa a seu tempo frutificar! Cremos no
Poder da Palavra de Deus e na promessa de
que a mesma não volta para Ele vazia, conforme nos diz Isaías 55:11!

HÁ COISAS QUE NÃO COMPREENDO…
Impacta-me a história de uma mulher que há pouco tempo recebeu a notícia oficial da
parte das autoridades competentes, (assim definidas pela Sociedade), que depois de três
anos de luta, lhe retirassem totalmente o direito de criar o seu filho.
O menino que tem agora três anos, vai para adoção. As alegações que lhe foram dadas
são duras: “Não tem competência para ser mãe”, “falta de recursos económicos”,
“carência afetiva”. Nestes casos, salvaguarda-se o bem-estar do menor, mas as autoridades esquecem-se de que a própria mãe já foi vítima do mesmo que agora alegam contra
ela. Neste caso, isso simplesmente não é relevante para eles, pois o menor “estará melhor”, (assim o designa a lei), noutro lugar. Não se valorizam nem os sentimentos nem o
amor, pois aos olhos da lei, isso é indiferente.
QUE GRANDE DOR! Se houvesse forma de medir a dor desta mãe, de a classificar, não
sei em que ordem poderia ela aparecer. Não sei se é a frustração de dar a luz e não poder criar um filho; se é a dor da perda de um filho… Esta mãe andou três anos a criar
expectativas, a sonhar com o papel de poder vir a criar o seu filho, e numa manhã alguém sentencia: “Não és competente para os padrões desta sociedade, e tu não podes
ser/fazer o teu papel de mãe na vida desta criança”.
Esta história chama-me à atenção, como mãe que sou, e faz-me reflectir e pensar naquilo que eu faço. Sou melhor? E porquê? Se eu posso desfrutar dos meus filhos, em que
sou eu diferente de outras mulheres? E pensando melhor, não posso chegar a uma outra
conclusão a não ser: “Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, o amor
que Ele tem para comigo, a Sua Graça sobre mim, não faria nenhuma diferença!”. A
única diferença que eu tenho desta mulher, é que eu desfruto do amor de Deus desde
que nasci, pois fui criada por pais que me amaram e que influenciaram a minha vida.
Mas isso não me garantirá o êxito como mãe, embora acredite que isso ajude muito!
Deus dá-nos os filhos, aliás, Ele dá-nos o privilégio de os criarmos por um tempo, pois
Ele é o Autor da Vida. Nesse tempo, teremos de aprender a amá-los, a cuidar deles, a
educá-los, enfim, a fazermos tudo o que é necessário para o seu bem-estar. Mas surge
aqui a questão: “Como devo fazê-lo? Qual é a melhor forma? Quem dita a norma e a forma lá em casa? Quem pode decidir o melhor para cada um deles?”
Buscando e buscando, encontrei um texto bíblico que diz:
Ao que Jesus lhe propôs: “O que está escrito na Lei? Como tu a interpretas?” E ele replicou: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as
tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual’ e ‘Amarás o teu próximo como a ti
mesmo’”. Então, Jesus lhe afirmou: “Respondeste correctamente; faze isto e viverás”. …
Lucas 10:27-28.
O MEU PRÓXIMO é todo aquele que não sou EU próprio, (incluindo de forma especial, os
meus filhos). Parece uma reflexão demasiado básica, mas não o é, pois temos a tendência de amar, (se assim o podemos chamar), os nossos filhos, de uma forma “mais vaga”,
do que a maneira como lidamos com as outras coisas do nosso dia-a-dia.
A capacidade de amar e educar da melhor forma, está indicada neste texto: “Amarás o
Senhor que é teu Deus com tudo o que tenhas: coração, (sentimentos); alma, (vida); força, (que é o teu dia-a-dia ); e entendimento (inteligência, capacidade intelectual)”. Esta é
a TUA capacidade!
(CONTINUA NA PÁGINA 11)

Acampamento Benjamim
por
por Paulo
Paulo Figueiredo
Figueiredo
Nos dias de 15 a 22 de Junho, a nossa
associação Remar/Partilha Constante,
organizou um Acampamento para os
mais pequenos com idades entre os 7
aos 12 anos, o Acampamento Benjamim.
Com o Acampamento Benjamim a nossa associação procura dar a conhecer
a Palavra de Deus de forma divertida
aos mais pequenos de forma a seguirem os Seus passos.
Ao longo dos dias as crianças tiveram
a oportunidade de realizar várias atividades, tais como, Paintball, Kidzania,
Visita ao Palácio da Pena, Praia, Visita
ao Lisbon Story Centre, entre outros.
E como é claro, realizaram muitas atividades relacionadas com o ensinamento de Deus, como exemplo, temos
a atividade em que os nossos pequeninos cozinharam pão, em que tinham
de usar um pouco levedura, para ver a
diferença que faz, Gálatas 5:9 “Um
pouco de levedura, leveda toda a massa”.
Esperemos que te tenhas divertido e
contamos contigo para o próximo
ano!

Interessante! Não é qualquer capacidade! É a capacidade que Deus já nos deu! Só temos
que saber como aplicá-la, com Amor.
Ainda temos uma Promessa de Jesus Cristo: “FAZENDO ISTO, VIVERÁS!”
Parece que o texto não tem nada a ver com filhos, educação ou competência dos pais.
Mas eu creio que tem tudo a ver! Da mesma forma, força e competência com a qual
amamos a Deus, aceitando que Ele é Pai, (que Ele cuida de nós, corrige-nos, perdoa-nos,
que Ele nos ama e é paciente para connosco... Enfim, tudo o que Ele é), devemos procurar fazer o mesmo com o nosso PRÓXIMO. Esse é o objetivo de Deus para nós, e deve
ser o nosso também!
A história desta mulher não vai mudar a lei terrena que já foi ditada, mas espero que
possas receber a Lei divina, que saibas que és uma pessoa amada, e que Deus cuida dos
Seus filhos!
Em que situação estás tu, hoje, como pai ou mãe? Qual é a tua autoridade? Vais deixar
que alguma vez, outros tomem decisões destas no teu lar?
DC

Mesmo quando não há nenhuma base racional para a esperança, o homem continua a
mantê-la, e de maneira natural, ilusória e transitória, o homem fica facilmente desapontado quando algo não corresponde às suas espectativas.
Mas quando falo de Esperança, falo da virtude cristã que não desaponta! A esperança
humana deve estar colocada no Deus que é Fiel, que age, intervém e cumpre aquilo que
promete!
Quando vivemos por nós mesmos, separados de Cristo, vivemos sem esperança. Repare
nas palavras do apóstolo Paulo.
“Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e
estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo”.
Efésios 2:12.
A esperança não depende daquilo que o homem possui, nem do que ele seja capaz de
fazer. A Esperança bíblica é inseparável da Fé em Deus. A verdadeira esperança não desaponta, “E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.” Romanos 5:5.
“Cristo é também para nós a Esperança da glória futura”. (Colossenses 1:27).
Aquilo que vivemos e ouvimos na comunicação social, é tão real para nós como para
aqueles que nos rodeiam. Mas em Deus estamos seguros! É tempo de deixar de confiar
em si e nas suas possibilidades, ou de que haverá melhoras neste mundo corrupto!
“Espera no SENHOR, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no SENHOR.”
Salmo 27:14.

FJ

www.corpodomessias.org
Pode assistir e participar nas nossas reuniões:

Através da Rádio



Em direto, sintonizando a emissão em Ultra FM 88.2
Através do site www.ultrafm.pt, emissão online

Através da internet


Via

STREAMING,

www.corpodomessias.org/multimédia/live-stream

“Inclinai os vossos ouvidos e vinde a Mim! Ouvi e a vossa alma viverá…”
Isaías 55:3

Locais de pregação
PORTO

AVEIRO

Rua da Firmeza, 369

Rua Clube dos Galitos, 26/27

Domingos 11.00 horas

Sextas - feiras 20.30 horas

SETÚBAL

COIMBRA
Zona Industrial da Pedrulha,
Armazém nº 5
Domingos 11.00 horas

S.PEDRO DO ESTORIL
Rua Nunes dos Santos, 21
tel. 218 223 050

Travessa da Carranca, 9
Sábados 17.00 horas

LAGOA / ALGARVE
Complexo Industrial do Carmo, 21
Domingos 11.00 horas

Quartas-feiras 20.30 horas
Domingos 10.30 horas
(Aberta de segunda a sexta-feira
das 9,30 às 17h)

Alegrei-me quando me disseram:
Vamos à Casa do SENHOR!

