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                                          JORNAL  DA 

                          REGIONAL 

         Servos de Deus e Amigos de Todos 

                 

 

 

“Em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; 

perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos;” II Coríntios 4:8 e 9. 

(Versão Almeida Revista e Atualizada). 

 

DIA MUNDIAL DOS DESBRAVADORES E DESCIDA DE BÓIA 

               
       Foto: Clube Galileu                                                                                                                                  Foto: Arilton  

 

Sábado foi dia de festa  espiritual para os desbravadores e Domingo foi dia de lazer e aventura. E põe 

aventura nisso! O rio estava cheio por causa das fortes chuvas dos últimos dias.  (Pág.  04 e 05.). 

 

 

 

BOM DE BÍBLIA 

Dia 18 de abril 

aconteceu a 1ª etapa do 

bom bíblia, desta vez a 

categoria será juvenis e 

adolescentes, ano 

passado foi para jovens. 

JORNAL DA REGIONAL DE 

DESBRAVADORES 

Mensagem do Editor – Pg. 02 

Mau hálito – Pg. 02 

Mensagem Pastoral – Pg. 03 

Ilustração, Frases e Curiosidades – Pg. 06 

Aniversariantes – Pg. 07 

Pequenas idéias, Grandes Desbravadores – 

Pg. 09. 
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MAU HÁLITO 

A ORIGEM  ESTÁ  NA 

BOCA 

 

o contrário do que 

muitos pensam, o 

mau hálito não vem 

do estômago. Embora existam 

diversos fatores que causam a 

halitose, em 90% dos casos a 

origem é bucal.  

Uma causa muito freqüente é a 

diminuição da saliva gerada, 

principalmente, pelo estresse e 

ingestão de certos 

medicamentos. A falta de 

saliva ocasiona a saburra 

lingual, que é formação de 

uma placa esbranquiçada no 

fundo da língua, causadora do 

odor desagradável. 

 Outras causas freqüentes do 

mau hálito são: a hipoglicemia; 

 A má higienização bucal; 

 Tártaro;  

 Gengiva inflamada. 

     Possibilidades menos 

prováveis, mas não 

descartadas, são carências de 

vitaminas, distúrbios 

intestinais, disfunções renais e 

diabetes, entre outras. 

 

 Alimentos ricos em 

carboidratos refinados, como 

doces, massas e refrigerantes, 

aumentam a incidência de 

cáries. Evite-os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para fortalecer a estrutura 

dentária consuma alimentos 

que contenham fibras e 

vitaminas, como leite, queijo, 

verduras e frutas. 

 Faça aplicações tópicas de 

flúor no seu dentista a cada 6 

meses. Essa medida visa criar 

uma espécie de escudo protetor 

do esmalte, contra as cáries. 

 

 

 O objetivo de escovar os 

dentes é eliminar a placa 

bacteriana com sucesso, o 

que exige, no mínimo, 3 

minutos de escovação, 3 

vezes ao dia. 

 

 

Por: Drª Rosimar Moreira – 

Cirurgiã Dentista. 

 
Atendimento das 8h00 às 

19h30. 

Rua Célio Miranda, s/nº - 

Hotel Indiana. 

 

Fones: (91) 3739- 0559/8224-6962 
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DEUS SE INTERESSA 

POR NÓS 

Em minhas orações tenho me 

entregado ao Senhor e pedido a 

Sua força para que Ele me 

mantenha firme, forte e que me 

ajude a ser vitorioso em Cristo 

Jesus. Que me conduza em seus 

caminhos. Pois é Ele quem pode 

nos “dá sabedoria” (Salmos 19:7) 

e inteligência. É Ele quem “abate 

e também exalta” (I Samuel 2:7). 

E nos diz ainda mais, que os que 

O honram Ele os honrará (I 

Samuel 2:30). 

Saiba que Jesus sempre acredita 

em você. Acredita em seu 

potencial e que você pode muito. 

Embora os outros não confie mais 

em você e se nem você mesmo 

acredita mais em si próprio, saiba 

que Jesus confia em ti. Ele te ama 

e quer vê-lo feliz. Não tem 

ninguém mais interessado em tua 

felicidade do que Deus, o Senhor 

Deus Criador dos céus, da terra, 

do mar e de tudo o que neles há. 

Não quer então você honrá-Lo, 

glorificá-Lo, bendizê-Lo, 

reverenciá-Lo e amá-Lo? 

“Ele me ama, Ele me ama, Cristo 

me ama, bem o sei. Tenho a 

prova no Calvário; Para sempre 

amá-Lo-ei.” (H.A. 23). 

 

  

  
 Arilton   de    Brito  

é editor-chefe do 

Jornal da Regional 

de Desbravadores.  
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Mensagem Pastoral 
(Antes do Pastor Messias ser 

transferido  ele deixou para o jornal 

da regional de desbravadores 

algumas mensagens como esta.) 

 

A IGREJA E A 

JUVENTUDE 

 
 vendo a Davi, o 

desprezou, porquanto era 

mancebo, ruivo e de 

gentil aspecto. I Samuel 17:42. 

Diante do comportamento 

contestatário, iracundo e 

irresponsável que caracteriza a 

nova geração, ouvimos a 

lamentação nostálgica: “Não era 

assim quando eu era jovem.” 

 E como os religiosos, 

educadores, sociólogos e 

magistrados empregam sempre o 

advérbio hoje para deplorar esta 

rebelião da juventude, vale a 

transcrição de algumas  frases que 

revelam a antiguidade do conflito 

generacional. 

 Diz-se que o mais velho 

manuscrito do mundo é um 

pedaço de papiro que se encontra 

no Museu de Constantinopla, no 

qual está escrito: “Oh! Os tempos 

não são como deviam. Os jovens 

já não obedecem mais aos pais, e 

cada qual deseja escrever um 

livro.” 

 Em uma ânfora da antiga 

Babilônia foi encontrada a 

seguinte inscrição: “Esta 

juventude está podre até o   fundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do coração. Os jovens são maus e 

ociosos. Jamais poderão preservar 

a nossa cultura.” 

 Um sacerdote egípcio que 

viveu 2000 anos antes de Cristo, 

declarou perplexo:  “Nossa época  

atravessa uma fase das mais 

críticas. Os jovens já não escutam 

mais seus pais. O fim do mundo 

não deve estar longe!” 

 Mas apesar desse milenar 

desencanto dos mais velhos em 

relação aos jovens, a História da 

Igreja lhes credita extraordinários 

feitos e memoráveis realizações. 

 Há entre nós os que 

contemplam os jovens em forma 

inamistosa e até mesmo hostil, 

negando-lhes a capacidade de 

realizar algo construtivo e digno 

de apreciação. Essa foi a atitude 

de Saul que,  em seus dias, tentou 

dissuadir o jovem Davi de seu 

propósito de lutar contra Golias, 

dizendo: “Contra este filisteu não 

poderás ir..., pois tu ainda és 

moço.” I Samuel 17:33. O 

poderoso gigante filisteu que, 

com sarcasmo e afrontas desafiou 

os exércitos de Israel, “vendo a 

Davi, o desprezou, porquanto era 

mancebo, ruivo e de gentil 

aspecto”. Essa sua atitude 

desdenhosa lhe custou a vida. 

 Que Deus nos guarde da 

tentação de subestimarmos as 

idéias, planos e atividades desta 

nova e prometedora geração que 

desponta no seio da igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em nossa História, os 

jovens tiveram uma participação 

relevante. E quando se 

precipitarem os eventos finais, 

“os jovens encherão de admiração 

o povo pelo seu testemunho em 

favor  da  verdade,   o  qual    será  

dado de modo simples, no 

entanto, com espírito e poder”. 

  

             Em nossa sociedade 

moderna, os direitos das jovens 

são muito enfatizados. E com 

muita razão. Mas não devemos 

perder de vista o fato de que os 

mais idosos também são 

importantes e que  têm o direito 

de serem respeitados pelos 

jovens. As famílias não podem 

funcionar adequadamente se não 

houver respeito à autoridade. Que 

os jovens sejam vitoriosos em 

seus ideais. Que Deus os abençoe.  

 

 

 

1. Emilson dos Reis Introdução 

Geral à Bíblia. Engenhoso 

Coelho, SP lmprensa 

Universitária Adventista. 2002. 

Pág. 209. 

2. Revista Sinais dos Tempos, 

junho, 2003. Pág. 7. 

3. I Samuel 17:42  

 

 

 

 

 

   Pr.Messias  
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DIA MUNDIAL DOS 

DESBRAVADORES 

ste ano o dia mundial 

dos desbravadores foi 

comemorado dia 25 de 

abril. Os clubes de 

desbravadores das igrejas dos 

distritos I e II de Paragominas 

fizeram a programação do 

sábado de manhã de suas 

respectivas igrejas e o nosso 

jornal esteve visitando cada 

clube. 

     Do clube Alvorada (Jardim 

Atlântico) quem pregou foi a 

desbravadora Fabiana o 

sermão do dia mundial dos 

desbravadores. Já o  clube 

Órion (Camboatã) a pregação 

foi de um modo bem diferente 

e participativo, pois, foram 

cinco pregadores: Paula, 

Atevaldo, Jorge, Daniel e 

Samara, todos estes fazem 

parte da direção do clube. Na 

Cidade Nova (Central II), 

clube Cruzeiro do Sul, o 

pregador foi o pastor do 

distrito Ivar. A Milena é 

diretora do clube Arco-íris 

(Uraim I) e foi quem pregou.  

Assim como o pregador do 

clube Lírios do Vale 

(Promissão I) foi o diretor 

Maurício. O pregador do 

Clube Esplendor (Promissão 

III) foi o Oziel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do clube Restaurador (J.K.) 

foi o Tico. E do Sideral 

(Central I) foi o Paulinho que é 

o diretor do mesmo.  

     A tarde houve um J.A. 

especial na igreja Central II 

(Cidade Nova) promovido pela  

5ª regional de Desbravadores, 

a direção do programa foi do  

regional Agenor e contou com 

a participação dos 

desbravadores. Foi um J.A. 

bem interativo, dinâmico e 

com conteúdos espirituais. 

Quem foi e assistiu ao 

programa gostou muito.  

    
    Clube Galileu (Jardelândia) 

“Motivadas desde pequena.” 

 
 Clube Alvorada (Jardim Atlântico) 

“A força está na união.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cruzeiro do Sul (Cidade Nova – 

Central II). 

“A união faz a força.” 

 
Clube Selva (Uraim II) 

“Em forma desbravadores.” 

 
Clube Arco-íris (Uraim I) 

“Louvando ao Senhor.” 

 
Clube Lírios do Vale (Promissão I) 

“Pregando a Palavra de Deus.” 
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Descida de Bóia 

 descida de Bóia este 

ano foi espetacular. O 

rio estava super 

cheio. E foi bem mais 

demorado o percurso esse ano, 

pois, a saída foi de uma ponte 

acima da colônia do Uraim. 

Muitos desbravadores 

participaram deste tradicional 

programa dos desbravadores. 

Todo ano acontece em nossa 

cidade a tão esperada descida 

de Bóia. O domingo foi de 

muito lazer no Sítio dos 

Amigos, onde encerrou a 

descida. O dia esteve 

ensolarado, bom para pegar 

aquele sol, tomar um banho no 

rio, pular e correr muito. Coisa 

que todo desbravador gosta.  

     Agora só no próximo ano a 

descida de bóia, mas, ainda 

este ano temos outros eventos 

e programas para os 

desbravadores. Temos 

Campori em junho (distrito I) e 

em julho (distrito II). 

Acampamento de inverno para 

líderes (final de maio) 

programa da 5ª regional. E as 

programações locais de cada 

clube como: acampamentos, 

ciclismos, caminhadas, viagens 

e muito mais. Ser desbravador 

é muita emoção!  
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Mural de fotos da Descida de Bóia 

 
“Só de boa na bóia.” 

 
“Filma eu!   Tira uma foto!   Aqui óh!” 

 
“Cinco em uma bóia.” 
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ILUSTRAÇÃO 

onta-se a história de um 

homem, John Griffith, 

que trabalhava numa 

grande ponte  de estrada de ferro 

que cruzava o rio Mississipi. Seu 

dever era levantar a ponte para os 

barcos passarem por baixo e 

abaixá-la para que os trens 

passassem por cima. Pela 

primeira vez naquele dia, em 

1937, ele trouxe seu filho de 8 

anos Greg para trabalhar com ele. 

Ao meio-dia John subiu a ponte 

porque não estava programado 

nenhum trem por algum tempo, e 

foi dar uma volta com seu filho. 

     O tempo passou rápido até que 

John ouviu o som de um trem 

distante apitando. Ele olhou para 

o relógio e viu que era hora do 

107, o Expresso Memphis, com 

400 passageiros, estar cruzando a 

ponte. Ele sabia que tinha tempo 

suficiente só para voltar e  

abaixar a ponte, portanto disse a 

seu filho que ficasse onde estava. 

     Ao colocar a mão sobre a 

imensa alavanca que controlava a 

ponte, viu de repente que seu 

filho havia tentado segui-lo até a 

sala de controle e havia caído na 

imensa caixa que abrigava as 

monstruosas engrenagens que 

operavam a ponte levadiça. O pé 

esquerdo de seu filho estava preso 

entre as duas principais 

engrenagens. O pai sabia que se 

empurrasse a alavanca seu filho 

seria esmagado em meio às 

toneladas de aço que giravam e 

trituravam.    Seus      olhos      se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encheram de lágrimas. Sua mente 

disparou. O que ele poderia 

fazer? Ele poderia ir tirar o filho 

dali, mas se o fizesse não teria 

tempo de voltar à sala de controle 

para abaixar a ponte a tempo. Isto 

resultaria na morte de 400 

pessoas. Mas se não fizesse isso, 

seu filho seria morto. Este era seu 

único filho, ele pensou, mas havia 

400 pessoas no trem. No 

momento final, em angústia ele 

puxou a alavanca.  

     Deus também fez 

precisamente a mesma decisão 

por nós quando permitiu que Seu 

Filho unigênito morresse para que 

pudéssemos ser salvos. Jesus 

pagou o preço por nossos pecados 

com Seu próprio sangue. Que 

resgate! 

 

FRASES 
“Na vida passamos mais tempo 

sobrevivendo do que vivendo. 

Lutamos para sobreviver em 

busca de roupas, calçados, 

comida. São poucos os que 

vivem, os que desfrutam da vida.” 

Pr. Paulo Ramos 

 “Deus providência muitas coisas 

boas para aqueles que lhes 

obedecem.” Raquel (Uraim II). 

“Não é nosso dever desdenhar de 

nossos irmãos, nem julgá-los ou 

condená-los. É nosso dever amá-

los primeiro.” Jeremy LeBard – 

Sydney, Austrália. (Lição da 

escola sabatina de jovens). 

 

 

 

 

 

“Primeiro paga o preço, depois 

leva a coroa.” Ana Cristina. 

“Eu nunca ouvi alguém que 

aceitou a Jesus dizer que se 

arrependeu por aceitá-Lo, mas, 

pessoas que não o aceitaram já 

me disseram, pastor eu me 

arrependo que naquele dia eu não 

aceitei a Jesus como meu 

Salvador.” Pr. Alejandro Búllon. 

CURIOSIDADES 

Você sabia que os repelentes de 

mosquitos não repelem? 

Os repelentes não afastam os 

mosquitos, mas bloqueiam seus 

sensores, impedindo que eles 

percebam a presença de uma pessoa.  

 

Você sabe o que é a chuva de 

pedras? 

A chuva de pedra, ou de granizo, é 

causada quando o tempo está muito 

frio, mas não o suficiente para nevar. 

As pedras são flocos de neve que não 

derretem e se juntam formando 

blocos de gelo maiores.  

 

Você sabe por que as esmeraldas 

são verdes? 

A valiosa pedra preciosa, de grande 

dureza, possui uma coloração 

esverdeada devido a pequenas 

partículas de crômio existentes em 

sua molécula.  

 

Por que a água ferve mais depressa 

na chaleira? 

Porque na chaleira o vapor só pode 

escapar pelo bico e, portanto, haverá 

menor perda de calor para o 

ambiente.  
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ANIVERSARIANTES 

Feliz aniversário e muitos anos de vida para: 

 

ARIZAN –  ESPOSA DO PR. IVAR – (25 de março). 

SILVANO – (PROMISSÃO III) – (20 de abril). 

JOÃO – MOTO TÁXI – (CIDADE NOVA)  – (27 de 

abril). 

ROSÂNGELA – (27 de abril). 

FRANK – (CIDADE NOVA) – (30 de abril). 

SIMONI –  (J. B. VISTA) – (30 de abril).  

OZIMAR  – (URAIM I) – (01 de maio). 

CLEANE – (CIDADE NOVA) – (08 de maio). 

CAROL – (CIDADE NOVA) – (09 de maio). 

 

 

Rua do Contorno , nº 468, Centro,  

Paragominas-Pará. 

Estética: Depilação, dia da noiva, higienização 

facial, drenagem linfática, clareamento de áreas, 

massagem relaxante, etc. 

 

 

SEGUNDO DOMINGO DE MAIO –  DIA DAS MÃES 

Esta é uma data especial para se lembrar das mães, afinal todos os dias elas se lembram de nós, filhos. 

Parabéns para todas as mães que cuidam dos filhos com muita dedicação e esmero. Vale a pena não 

esquecer esta data importante para elas e vale muito mais valorizá-la todos os dias do ano.  

“Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te 

dá.” Êxodo 20:12 

Ano passado alguns clubes fizeram  serenata para as mães e neste ano de 2009 eles farão de novo. Esta 

será uma forma de agradecer e reconhecer o valor de uma mãe.  

 

  

Toda mãe que pensa no sucesso do seu filho, pensa na ESCOLA ADVENTISTA. 

SUCESSO JUNTO AO MESTRE!   Decida agora pelo sucesso de seu filho! 

TELEFONE: (91) 3729-3702  - Bairro Angelim,  Rua  Hermes da Fonseca.  PARAGOMINAS-PA. 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           JORNAL  DA  REGIONAL 

   DE DESBRAVADORES 
Nº 19              Paragominas, 03/Maio/2009                   Tiragem: 200                Ano: III / Edição Quinzenal 

 

DEZ SINAIS DE ENVELHECIMENTO DA IGREJA 
  

1. A tendência de cuidar dos membros da igreja suplanta o esforço do evangelismo para alcançar os de fora, na 

lista de prioridades. O item número um na agenda pastoral torna-se  a resolução de conflitos entre os membros 

da igreja. 

2. Referências ao passado ou comparações com o período do pastor anterior começam a lançar sombras sobre o 

futuro desta congregação. 

3. A média de freqüência no culto e escola sabatina começa a cair, comparada com os mesmos meses do ano 

passado.  

4. Uma diminuição no número de batismos geralmente é um sinal de futuro declínio numérico, bem como 

declínio de novos membros recebidos por carta ou profissão de fé. 

5. Quando o ministro gasta mais tempo com indivíduos do que com grupos de pessoas. A redução de grupos de 

ação numa igreja pode ser um meio altamente efetivo de frustrar o crescimento. 

6. Se, semana após semana, quase todos os membros desaparecem dentro de 10 a 20 minutos após o término do 

culto: Sinal de erosão dos laços de companheirismo e amizade dentro da igreja. 

7. Se, pelo menos 70% dos membros uniram-se à igreja nos últimos dez anos: Sinal de que a congregação tem 

perdido a sua capacidade de identificar, alcançar e assimilar novos membros.  

8. Diminuição na contribuição financeira dos membros. Embora a queda possa ser atribuída em alguns casos a 

fatores externos (desemprego, etc.), geralmente sugere uma queda no nível de comprometimento para com o 

evangelho. 

9. Parentesco, idade, laços de amizade geralmente pesam mais do que competência, sabedoria, criatividade e 

liderança espiritual, no momento da escolha dos futuros membros da comissão  da igreja em declínio. 

10. O mais útil indicador está no contraste entre dois termos: cortar e expandir. A decisão de cortar programas, 

cultos, grupos, obreiros, finanças, avanços evangelísticos é sinal de declínio. Por contraste, a decisão de 

expandir o ministério em todas as suas formas é o antídoto ao institucionalismo e ao declínio numérico. 

 

Lyle Schaller.  

 

        

 
O REINO ANIMAL está com uma nova ração 

para cão adulto a “TOMMY SELETA MIX” é 

uma deliciosa receita com sabores de carne, 

frango, cereais e é rico em proteínas, vitaminas e 

minerais.  

       O perfeito equilíbrio da sua composição é 

ótimo para uma melhor absorção dos nutrientes, 

promovendo uma alimentação mais saudável com 

menor consumo. Ofereça Tommy Seleta Mix para 

o seu cão e ele vai adorar o sabor diferenciado e 

irresistível desta nova receita. 

 

 

Rua Santa Helena, 

nº 53, Cidade Nova. 

Fone: 8228-5267 
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XERÓX   0,10 

Atenção clubes de desbravadores, 

diretores jovens, diretores de escola 

sabatina e outros departamentos que 

precisam de xeróx. Apenas 0,10 

centavos a xeróx!  Procure o Arilton. 

Este valor acessível é para a igreja e 

irmãos. 

 
 

Assista: 

 

 

 

 
Assista aos domingos o 

programa ESTÁ 

ESCRITO pela TV 

Bandeirantes, a partir 

das 8h00.                                                                               

LÍDERES DE 

DESBRAVADORES 

MANUAL DE ESPECIALIDADES DOS 

DESBRAVADORES 

Uma ótima apostila de especialidades para 

você. Especialidades para se fazer no clube de 

desbravadores. Especialidades para o 

desbravador crescer e se desenvolver em 

muitas áreas. São muitas as especialidades. 

Como conseguir e maiores informações procure 

o Arilton ou ligue: 3729-6828/8137-8863.  

 

“Pequenas idéias, grandes 

Desbravadores”. 

Há uma frase popular que diz: “no mundo nada se cria, 

tudo se copia”. Vale à pena aproveitar esta idéia da igreja 

do J.K. e crescer. Crescer espiritualmente e para melhor. 

Eles fizeram um painel com o nome de todos os membros, 

à medida que a pessoa ler um livro da bíblia se marca, até 

completar toda a bíblia. Isso dá entusiasmo em todos 

concerteza, pois, ninguém quer ficar para trás. Com isso, 

todos terão vontade para ler a bíblia. Nota-se que alguns 

estão mais a frente, outros estão atrás. Mas todos querem 

chegar lá, até o final, conseguir ler todos os livros da 

bíblia. Experimente esta idéia em sua igreja. Esta interação 

além de distrair, fará com que você conheça mais a Palavra 

de Deus. E o melhor que não é só você, há outros que estão 

nesta jornada junto contigo.  

 

CULTOS: 

Domingo e Quarta-feira, às 

19h45m. 

Sábado, às 08h45m    e   16h45m. 

http://www.novotempo.org.br/novo/
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QUARTETO ATALAIA (J.K.) 
 

Foi formado há dois anos atrás, atualmente os 

integrantes são: Roberto (1º tenor), Railson (2º tenor), 

Jeová (barítono), Carlos (baixo). Com várias 

participações em programações de igrejas locais e 

estará no mês de agosto em Belém na “igreja da 

mata”.  

Quarteto Atalaia pregando através da Música. 

 

SALÃO HAIR STYLING 

Rua Bernardo Sayão, Centro – 

PARAGOMINAS-PA. 

FONES: 3729-4825/9152-5180. 

Raquel Borges Cabeleireira  

Cuidando dos seus cabelos! 

PROGRAMA “CONHEÇO A MINHA HISTÓRIA” 

  

Este programa será na Igreja Central do distrito I, dos dias 15 a 23 de 

maio. Para Juvenis e Adolescentes. Das 18h45m às 21h00. 

Coordenadora Zenir.  

São 50 vagas disponíveis. O valor da inscrição é de R$ 10,00 para a 

apostila do programa. A inscrição pode ser feita com a diretora do 

ministério infantil de sua igreja ou com a irmã Zenir, esposa do Pr. 

Paulo Ramos, ou ainda com a irmã Lúcia Leite (Igreja Central). 
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