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Pastoral
Aproximando-se de Jesus
“Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado
Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe
suplicou: Minha filhinha está à morte; vem, impõe as mãos sobre ela,
para que seja salva, e viverá” (Marcos 5:22-23)
A terceira lição que Jairo nos enNa passagem bíblica de Marcos
sina é que precisamos nos aproximar
5:21-43, nos deparamos com duas
de Jesus com fé e obediência. Jairo
personagens centrais: o Senhor Jecreu que Cristo poderia curar e salvar
sus e o chefe da sinagoga chamado
a vida de sua filha. Rogou a Jesus que
Jairo. Este desesperado chefe da siimpusesse as mãos sobre ela. Ele teve
nagoga nos ensina como se aproxifé no poder do Senhor. Colocou-se inmar de Jesus em momento de extreteiramente e sem reservas nas mãos
ma aflição.
do Redentor e se submeteu à Sua diA primeira lição que aprendemos
reção. Depois do primeiro pedido, a
é que precisamos nos aproximar de
única coisa feita por Jairo foi seguir ao
Jesus com profunda consciência e
Senhor e se apegar a Ele. Não reclacompreensão da nossa própria necesmou do atraso causado pela mulher
sidade. A filha de Jairo estava graveenferma (vs. 30). O Senhor Jesus demente enferma, às portas da morte.
seja que o sigamos, não importa o que
Certamente Jairo havia procurado a
aconteça no caminho.
cura por todas as partes do mundo
Em decorrência desta abordagem
antigo sem obter êxito. Foi por isso
consciente de suas necessidades,
que empreendeu uma jornada em
com humildade e fé
busca do Senhor Jesus. Estava conscien- “Embora Jairo fosse um dos obediente, Jairo realilíderes da sinagoga, um
zou várias descoberte de sua própria nehomem importante, em
tas sobre Cristo. Jairo
cessidade e suplicava
muito ao Senhor Je- posição de autoridade, caiu conheceu a Jesus pessus: “Rogo-te que aos pés de Jesus no meio da soal e corretamente.
multidão”
Aprendeu sobre a sovenhas e lhe impolicitude do nosso Senhas as mãos para
nhor. Assim que entregamos as nosque viva”. Quando temos plena
sas necessidades a Jesus Ele dispenconsciência de nossa necessidade
sará o Seu cuidado diligente (vs. 35precisamos buscar Aquele que é ca36). As pessoas vieram da casa de
paz de nos socorrer a qualquer moJairo e lhe contaram a notícia aterramento.
dora, mas quem respondeu foi Jesus,
A segunda lição que aprendemos
antes mesmo de Jairo proferir uma só
com a atitude de Jairo é que precisapalavra. O Senhor proferiu esta benmos nos aproximar de Jesus com uma
dita frase: “Não temas crê somenextraordinária humildade. Embora
te”. Jairo pensava que Jesus tinha um
Jairo fosse um dos líderes da sinagopoder limitado. Ele acreditava que
ga, um homem importante, em posiJesus poderia apenas impedir a morção de autoridade, caiu aos pés de
te de sua filha, curando-a da enferJesus no meio da multidão. Para muimidade. Mas ao conhecer Jesus pestos, Jesus era apenas o filho de um
soalmente, presenciou o poder ilimicarpinteiro de Nazaré. Muitas pestado de Cristo para suprir as suas
soas se aproximam de Jesus com esnecessidades.
pírito de curiosidade, com suas próQue Deus nos ajude a cultivarmos
prias ideias e conceitos semelhantes
tamanha comunhão e sempre nos
aos fariseus. Devemos ir a Jesus de
aproximemos dEle conscientes de
joelhos prostrados e reconhecendo
nossas verdadeiras necessidades,
que não somos nada. Quem cai aos
com humildade e fé obediente.
pés de Jesus reconhecendo o Seu
poder não se levanta sem receber a
Sua consolação inefável.
Rev. Jefferson Batista Neres
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POSLÚDIO
Conselho, e os que desejarem reali- nutenção dos equipamentos, salázar a sua pública profissão de fé rios, etc. Que o Deus Provedor condacom
Semana
deverão participarAniversariantes
desta classe. As tinue
as suas bênçãos repou14/07 Joãopoderão
Batista Marques
.............................................................................
matrículas
ser efetuadas
sadas sobre os dizimistas fiéis e
15/07 Rosana Santos Furtado .......................................................... 8164-8670
com
os secretários
da Martins
Escola ..........................................................
Domi- sensibilize os infiéis. Solicitamos
17/07
Daniela França
8542-9852
18/07 Helayne Andrade Ramos de Souzaa........................................
9838-3640
nical.
todos os irmãos que
confir19/07 Anderson de Almeida Barros de Araújo ................................. 8205-0658
mem seus nomes na 3543-6296
lista de
18/07 Elizeu da Silva Couto .............................................................
19/07
Jeoval
Correia de Lima ..........................................................
3372-2376
REV.
JOSÉ
MARCOS
dizimistas fixada no mural
do
19/07 Herlon Neri Hostins ................................................................................
Desde terça-feira próxima pas- Salão Social, semanalmente.

BIBLINHAS
Nas inspiradas palavras do
apóstolo Paulo: “E assim a fé vem
pela pregação, e a pregação,
pela palavra de Cristo” (Romanos 10:17). Cremos que Deus somente é conhecido o suficiente
para proporcionar salvação ao eleito, por meio da fiel pregação da
Escritura. A distribuição das
“Biblinhas” é um meio eficaz para
a difusão do evangelho. Foram impressos 150.000 exemplares das
“Biblinhas”. O material está em um
dos aparadores na saída do nosso
templo.
INDICAÇÃO DE LITERATURA
Em O Desejo de Agradar os
Outros, livro impresso pela NUTRA
Publicações, obra do Dr. Lou Priolo,
é trabalhada a concepção bíblica
de que Deus criou o homem como
um ser adorador. Contudo, o homem corrompeu essa adoração devida a Deus. Em vez de adorar e
temer a Deus o homem passou a
adorar e temer aos ídolos. Isto porque o homem pode facilmente cruzar a linha da adoração devida a
Deus e enveredar-se pela adoração a objetos, coisas, natureza,
animais ou mesmo pessoas. Neste
livro, Priolo se detém nesse último
aspecto da corrupção da adoração, isto é, temer pessoas. Ele
enfatiza que o temor aos homens
tem muitas facetas e desenvolve
de maneira habilidosa um vigoroso
argumento para evidenciar que,
porque corrompemos o temor e a
adoração devidos exclusivamente
a Deus, podemos sofrer com um
temor que ilude, engana, distorce,
subverte e paralisa.

NOITE DO AMIGO
Próximo sábado, às 20 horas,
no Salão Social haverá uma programação especial em comemoração ao “Dia do Amigo”. Todos os
nossos adolescentes e jovens estão convidados a participar da referida programação sob o tema:
NOITE DO AMIGO. Serão momentos de pregação da Palavra,
cânticos, um delicioso jantar e
comunhão. Participe e traga também um amigo não crente. “Como
o óleo e o perfume alegram o
coração, assim, o amigo encontra doçura no conselho cordial”
(Provérbios 27:9).
BREVE CATECISMO
Pergunta 21: Quem é o Redentor dos escolhidos de Deus? Resposta: O único redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo que, sendo o eterno Filho de
Deus, se fez homem, e assim foi e
continua a ser Deus e homem em
duas naturezas distintas, e uma só
pessoa, para sempre. Referências:
João 1:14; Romanos 9:5; Colossenses 2:9; 1ª Timóteo 2:5 e Hebreus
13:8.
DISQUE PAZ
Por dificuldades operacionais, o
Disque Paz continua fora do ar. Esses transtornos serão solucionados
em breve.
RÁDIO IPB
Ouça e divulgue a Rádio IPB, músicas cristãs clássicas e contemporâneas de qualidade. A rádio pode
ser acessada, gratuitamente, pelo
http://
seguinte
link:
www.ipb.org.br/radio.

ESTUDO BÍBLICO
Dificilmente esgotaremos a riqueza, beleza e grandeza do Sermão
da Montanha. Nos evangelhos estão sobressalentes as instruções
passadas por Cristo aos Seus discípulos. É Ele quem sempre ensina,
em todo o tempo e lugar, circunstâncias e momentos: no templo, nas
sinagogas, nas praias, nas estradas, nos lares, em público e em particular, nas reuniões íntimas e sociais, operando milagres e incentivando as pessoas ao redor. De acordo
com o Rev. Wilson de Souza Lopes,
destacado pastor e escritor presbiteriano, “Cristo Jesus: ao tomar os
conceitos da Lei, imprime aquela
atualidade que seu ensino lhe impõe para, em seguida, aprofundar
seu significado, reinterpretando a
visão conceitual da Lei e vergastando o formalismo, o legalismo e
o ritualismo farisaicos, demonstrando o dogmatismo da vida exterior,
pois, o Reino de Deus está voltado
para a vida interior, comprometida
com o Deus vivo e manifestada nos
valores espirituais que permanecem”. Portanto, convictos da importância dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos participar do Estudo no Sermão do Monte, Oração Dominical que, nesta
quarta-feira, às 20 horas, será ministrado pelo Rev. Jefferson.
REUNIÃO DE ORAÇÕES
“Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas
deles estavam sendo esquecidas na
distribuição diária. Então, os doze
convocaram a comunidade dos dis-

cípulos e disseram: Não é razoável
que nós abandonemos a palavra de
Deus para servir às mesas. Mas,
irmãos, escolhei dentre vós sete
homens de boa reputação, cheios
do Espírito e de sabedoria, aos quais
encarregaremos deste serviço; e,
quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da
palavra” (Atos 6:1-4). De acordo
com o Rev. Harry Reeder, pastor e
escritor estadunidense dos nossos
dias: “A oração era tão importante
para os fundadores da igreja e tão
fundamental para o sucesso dela
que eles estavam determinados a
não se separar dela, nem mesmo
por causa de outros ministérios
bons e necessários. Porém, hoje,
em nossas igrejas, com frequência
qualquer outro ministério tem prioridade sobre a oração. Uma igreja
pode até ter um líder carismático
ou programas engenhosos, mas é
ineficaz porque parou de orar. Por
outro lado, a igreja que se compromete com a oração, não importa o quanto as circunstâncias se
tornem ruins, pode ser renovada e
reedificada pelo poder do Espírito
Santo”. Tendo em vista a relevância da prática da oração vamos todos participar da reunião de orações que nesta quarta-feira será
dirigida pelo irmão Adailton.
MINISTÉRIO DA INFÂNCIA
a) Perfeito Louvor: Hoje, ensaio do Perfeito Louvor, após a Escola Dominical na sala do culto mirim; b) Escalas: BERÇÁRIO – Hoje:
Josilene Cavalcante e Josiane
Andrade; Próximo domingo: Lilian e
Luciana Rangel; MATERNAL 1 –
Hoje: Antonia Silva e Carolina Be-

Pastoral

zerra; Próximo domingo: Rose e LIÇÕES
Janete Crivelaro; MATERNAL 2 –
Lições da Escola Dominical do
Aproximando-se
Jesus
Hoje: Nyda e Sonia;
Próximo do- dia de
20/07.
Classes de Adultos:
“Eis que
se chegou
a eleeum
dos principais
sinagoga,
mingo:
Jaciara
Gonçalves
Karen
Classe I,daII,
III e IV,chamado
V, Lição nº
Jairo, e,Observação:
vendo-o, prostrou-se
e insistentemente
lhe nº
Cerqueira.
Queridosa seus
13; pés
Classe
de Jovens, Lição
suplicou: Minha filhinha está à morte; vem, impõe as mãos sobre ela,
professores, se por algum motivo 1; Classe de Adolescentes, Lição
para que seja salva, e viverá” (Marcos 5:22-23)
não puderem cumprir a escala, POR nº 9; Classe de Juniores II, Lição
A terceira lição que Jairo nos enNa passagem bíblica de Marcos
FAVOR
nos
com antecedênnº 5.
sina
é que precisamos nos aproximar
5:21-43,
nosavise
deparamos
com duas
cia, para quecentrais:
não haja
no de Jesus com fé e obediência. Jairo
personagens
o prejuízo
Senhor Jeque Cristo
poderia curar e salvar
sus
e o das
chefecrianças;
da sinagoga
chamado
ensino
c) Culto
Mi- creu
CLASSE
DE CASAIS
a vida de sua filha. Rogou a Jesus que
Jairo.
Este
desesperado
chefe
da
sirim: Hoje, após o momento de impusesse
A partir
do próximo domingo, a
as mãos sobre ela. Ele teve
nagoga nos ensina como se aproxicânticos,
para
a 11 fé
Classe
de Casais
seráColocou-se
a Classe V
no poder
do Senhor.
in-e
mar
de Jesus
emcrianças
momentode
de 4extree sem reservas
nas mãos
ma
aflição.
anos.
Dirigente: Victória Couto e teiramente
seguirá o currículo
das Classes
I, II,
e se submeteu à Sua diA primeira
lição
que aprendemos
Beatriz.
Próximo
domingo:
Dirigen- do
IIIRedentor
e IV.
reção. Depois do primeiro pedido, a
é que precisamos nos aproximar de
tes: Évila
Cavalcante
e Arthur
única coisa feita por Jairo foi seguir ao
Jesus
com profunda
consciência
e
e se apegar a Ele. Não reclacompreensão
nossa própria
necesKishima; d)daJuniores:
Hoje,
os Senhor
PREGADORES
do atraso
pela
mulher
sidade.
A filha
de Jairo estava
gravejuniores
participarão
do Culto
no mouHoje:
Rev. causado
Jefferson;
Próximo
enferma (vs. 30). O Senhor Jesus demente enferma, às portas da morte.
templo, nãoJairo
esqueçam
de pegar as
domingo:
Sem Wilian.
seja
que o sigamos,
não importa o que
Certamente
havia procurado
a
cadernetas;
Noite
ta- aconteça no caminho.
cura
por todase)asUCP:
partes
do dos
mundo
Em decorrência
abordagem
antigo
êxito.
Foi poràsisso
lentos,sem
no obter
próximo
sábado,
20 PRESBÍTEROS
NOdesta
PÚLPITO
consciente de suas necessidades,
que empreendeu uma jornada em
horas,donaSenhor
sala da
Hoje: Presb.
com Emanuel
humildadeJesus
e fé
busca
Je- Mocidade. InsJairo
umPróximo
dos obediente,
crevam-se
com a Ev.“Embora
Ana Eliza;
f) fosse
Lages;
domingo:
JairoPresb.
realisus.
Estava conscienlíderes da sinagoga, um
zou várias descoberte
de sua própria
Queridos
Pais:neAs crianças
que Lusérgio Sales.
homem importante, em
tas sobre Cristo. Jairo
cessidade e suplicava
não
trouxerem
Bíblias
para
as
atimuito ao Senhor Je- posição de autoridade, caiu conheceu a Jesus pesde JesusPIANISTAS
no meio da soal e corretamente.
vidades
do Ministério
dapés
Infância
sus:
“Rogo-te
que aos
multidão” Hoje: Hofmann;
Aprendeu
sobre a dosovenhas
e lheaoimporetornarão
templo ou as ClasPróximo
licitude do nosso Senhas as mãos para
ses
de
Escola
Dominical
onde
os
mingo:
Nathália;
Quarta-feira:
nhor. Assim que entregamos as nosque viva”. Quando temos plena
senhores estiverem
acompa- sas
Hofmann.
necessidades a Jesus Ele dispenconsciência
de nossapara
necessidade
sará o Seu cuidado diligente (vs. 35precisamos
buscar Aquele
que éjunto
canharem a mensagem
bíblica
As pessoas
vieram da casa de
paz
nos Por
socorrer
qualquer
aos de
PAIS.
isso,a antes
de mosaí- 36).
EQUIPES
DE CÂNTICOS
Jairo e lhe contaram a notícia aterramento.
rem
de suas residências,
POR FA- dora,Hoje:
Atos de
Louvor; Próximo
mas quem
respondeu
foi Jesus,
A segunda
lição que aprendemos
mesmo
de Jairo proferir uma só
com
a lembrem
atitude deseus
Jairofilhos
é quede
precisaVOR,
pegar antes
domingo:
Kainós.
palavra. O Senhor proferiu esta benmos
aproximar de Jesus com uma
suasnos
Bíblias.
dita frase: “Não temas crê somenextraordinária humildade. Embora
SONOPLASTIA
te”.
Jairo pensava que Jesus tinha um
Jairo fosse um dos líderes da sinagopoder
limitado.
Ele acreditava
que
ga,
um homem importante, em posiPROFESSORES
Hoje:
Diác. Júlio
e Arthur; PróJesus
poderia
apenas
impedir
a
morção Professores
de autoridade,
caiu
aos
pés
de
da Escola Domini- ximo domingo: Diác. Robson e
te de sua filha, curando-a da enferJesus no meio da multidão. Para muical do
dia era
20/07.
Classe
I – de
Presb.
Diác. Ângelo.
midade.
Mas ao conhecer Jesus pestos,
Jesus
apenas
o filho
um
soalmente, presenciou o poder ilimiCícero; Classe
II – Presb.
carpinteiro
de Nazaré.
MuitasSaulo;
pestado
de Cristo para suprir as suas
soas
se aproximam
dePaulinho;
Jesus com
esClasse
III – Presb.
ClasRECEPCIONISTAS
necessidades.
pírito de curiosidade, com suas próse IV
– Presb.
Eliezer;semelhantes
Classe de
Hoje:
Noraci
e Mariinha;
PróxiQue
Deus
nos ajude
a cultivarmos
prias
ideias
e conceitos
Casais
– Presb.
Kleber;
de tamanha
mo domingo:
Sr. Cláudio
e Presb.
comunhão
e sempre
nos
aos
fariseus.
Devemos
ir aClasse
Jesus de
dEle conscientes de
joelhos
e reconhecendo
Jovensprostrados
– Presb. Sóstenes;
Clas- aproximemos
Natanael.
nossas verdadeiras necessidades,
que não somos nada. Quem cai aos
se de
de Jesus
Adolescentes
– Presb.
com humildade e fé obediente.
pés
reconhecendo
o Seu
Lusérgio;
Classe
de sem
Juniores
IIa– DIÁCONOS DE PLANTÃO
poder
não se
levanta
receber
Sua
consolação
inefável.
Rev.semana:
JeffersonWilliam,
BatistaAtaliba,
Neres
dona
Cila.
Nesta

ASSEMBLEIA
J.
Francelino, EXTRAORDINÁRA
Lúcio, Sandro. Prósada, Culto
o Rev. José
Marcos, o Sem.
de Louvor
Emsemana:
sua última
reunião,
confor- William e suas respectivas famílixima
Moisés
C., Moisés
meGeazi,
preceitua
o Art.
4º, § 2º, alínea PRELÚDIO
as estão em gozo de férias. OreF.,
Diêgo,
Marcelo.
“a”, dos Estatutos desta igreja, o mos pelo justo, merecido e neConselho decidiu convocar a Assem- ADORAÇÃO
cessário descanso destes amados
CHAZINHO
Convite: Salmo 81:1-3
bleia Geral, para se reunir extraor- a)
irmãos.
b) Hino Congregacional nº 22
Hoje
e
próximo
domingo:
SAF.
dinariamente, próximo domingo, às c) Oração
9 horas, em nosso templo, para elei- d)
NASCIMENTO
Leitura Bíblica: Salmo 84:1-12
INTERCESSÃO
ção de pastor. Vamos orar suplicando e) Hino
Trazendo
a alegria de
Congregacional
nºuma
18 filhienfermos
pelos
quais
queIrmãos
a vontade
de Deus
prevaleça
nha querida e esperada, nasceu em
CONTRIÇÃO
em todo esse
processo.
devemos
orar
e visitar: Rev. a)
10 Leitura
de julho,
a Nicolly,
filha do caBíblica,
em Uníssono:
salSalmo
Anderson
e
Patrícia,
netinha da
Evando (8181-2424); Rev. Benon
80:19
CONSTRUÇÃO
irmã
dona
Neuza.
A
esses
queridos,
b)
Momentos
de
Orações
Silenciosas
e dona Alzira (3352-1274); dona
A
obra
de
edificação
da
nova
c)
Oração
Audível
de
Confissão
os
nossos
cumprimentos.
“HeranFátima Rodrigues (3039-3196);
secretaria, sala de arquivo morto ça do Senhor são os filhos” (Saldona Hormezinda (Telefone: 3532- EXALTAÇÃO
e sala da tesouraria, todas ane- mo 127:3).
2595); Patrícia Vieira (3358-5160); a) Equipe de Cânticos:
xas ao Salão Social do nosso temAtos de Louvor
dona
Terezinha
Queiroz
(3354plo está
em pleno
andamento.
Já b)
Conjunto Devoção
DIZIMISTAS
5079);
dona toda
Maria
Grippe; de
dona
Canto Livre
foi instalada
estrutura
aço c) Coral
“Considerai,
pois, como era
Raquel
de Melo; Gilsemar,
irmão sada
para composição
das referidas
grande
esse
a
quem
Abraão, o
CONSAGRAÇÃO
las. Alertamos
os irmãos
que
dona
Vânia; Cícero
Viana,
tiopredo a)
patriarca,
pagou
o
dízimo
tirado
Oração de Gratidão:
cisam
acessar
o
templo
pelo
eledos
melhores
despojos”
Diác. Rodrigo Andriazzi
Presb. Marcus Kleber; Rafaela, sovador a
atentarem
para as de(Hebreus 7:4). É indiscutível e vibrinha
daseHélia;
José Ferreira,
ir- PASTORAIS
pressões
piso eIsrael,
as pilastras.
sível
as pródigas
bênçãos materimão
dos do
Presbs.
Ivo e a)
Saudação
aos Visitantes
Solicitamos aos pais que impeçam b)
ais
e
financeiras
de
em nosReforço de Avisos Deus
do Boletim
Ailton; Sr. Saul, esposo da dona
seus filhos de circularem na cons- sas famílias e em nossa igreja. Deus
Alfa; dona Honorita Maria de Je- EDIFICAÇÃO
trução para evitar acidentes. Os é o dono do ouro e da prata, todasus,
mãe Presb.
Cícero;
Sr. Nata- a) Leitura Bíblica:
senhores
obterão
informações
via,
igreja vive14:1-15
dos dízimos e das
2ºa Crônicas
lício
Ferreira
Porfirio,
donossos
Presb.
mais
precisas
comtioos
ofertas.
Se toda igreja fosse
b)
Oração Preparatória
Cícero;
Sr. José Neri, irmão da c)
diáconos.
dizimista
faríamos
Louvamos
Mensagem:
Rev.mais.
Jefferson
dona Dete e dona Isabel; dona d)
a Deus
pela fidelidade da
maioria,
Hino Congregacional
nº 49
CATECÚMENOS
razão pela qual a nossa igreja ofeMaria
Rita Pereira e seu pai, Sr.
CONCLUSÃO
EmPereira
agosto daremos
à nova
rece
todo Final
suporte e conforto neJason
Sousa; início
Presb.
Se- a)
Oração
temporada
da Classe
de Catecúmecessário
para da
sustentação
e proImpetração
Bênção
bastião
Barros;
Seminarista
Levi b)
nos.
Portanto,
os
irmãos
oriundos
moção
dos
nossos
trabalhos:
alic)
Amém
Tríplice
da 3ª IPT; dona Eliane Nunes, irmã
de outra denominação recebidos pelo mentação, material didático, mada dona Sueli.
POSLÚDIO
Conselho, e os que desejarem reali- nutenção dos equipamentos, salázar a sua pública profissão de fé rios, etc. Que o Deus Provedor conAniversariantes
da com
Semana
deverão participar
desta classe. As tinue
as suas bênçãos repou14/07 João poderão
Batista Marques
.............................................................................
matrículas
ser efetuadas
sadas sobre os dizimistas fiéis e
15/07 Rosana Santos Furtado .......................................................... 8164-8670
com
osDaniela
secretários
Escola
Domi- sensibilize os infiéis. Solicitamos
17/07
Françada
Martins
..........................................................
8542-9852
18/07 Helayne Andrade Ramos de Souza a
........................................
9838-3640
nical.
todos os irmãos que
confir19/07 Anderson de Almeida Barros de Araújo ................................. 8205-0658
mem seus nomes na3543-6296
lista de
18/07 Elizeu da Silva Couto .............................................................
19/07JOSÉ
JeovalMARCOS
Correia de Lima ..........................................................
REV.
dizimistas fixada no 3372-2376
mural do
19/07 Herlon Neri Hostins ................................................................................
Desde terça-feira próxima pas- Salão Social, semanalmente.

