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A Igreja
Com quem se reunir?



No estado presente da cristandade, surgem várias questões:

• Porque existem tantos grupos diferentes entre os cristãos?
• Onde é que eu posso encontrar cristãos que se reunem em conformidade com o 

pensamento de Deus?
• Será que existe um caminho para viver na unidade segundo Deus à volta do 

Senhor Jesus?

Esta brochura tem o propósito de examinar a origem da confusão atual na 
cristandade e de indicar como viver na unidade segundo Deus, à volta do Senhor 
Jesus. O ensinamento dado aqui não é ligado a nenhuma organização cristã em 
particular mas refere-se simplesmente à Palavra de Deus.

As ilustrações, apesar das suas limitações, têm por objetivo ajudar a compreender 
o ensinamento da Palavra de Deus.

O nosso desejo é que Deus utilize a sua Palavra por meio desta brochura para nos 
encorajar a responder de forma positiva ao amor do Senhor. Ele é aquele que nos 
amou e que amou a sua Igreja (Efésios 5:25).

Igrejas de casa

Com quem 
se reunir?

Seitas

Ficar 
sozinho

Igreja 
católica 
romana

Igrejas 
reformadas

Grupos 
independentes

Igrejas 
evangélicas

Introduçaõ
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Que tipo de igreja 
corresponde ao 

pensamento de Deus?

O que é que 
diz a Palavra 

de Deus?
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A palavra «Igreja»provém da palavra grega «ekklesia» que se traduz literalmente por 
«chamada fora». Esta palavra refere-se a uma «assembleia». A Igreja, ou dito de outro 
modo a Assembleia, é composta de todos aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus.

«Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas 
também dentre os gentios.» (Romanos 9:24)

«É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos 
gentios, certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé.» (Romanos 3:29-30)

«E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.» (Atos 2:47) 

«Profetizou que Jesus devia morrer pela nação...
para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos.» (João 11:51-52)

«Nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente 
somos membros uns dos outros.» (Romanos 12:5) 

«... a igreja de Deus, que ele resgatou  
                                  com seu próprio sangue.» (Atos 20:28)

A Palavra de Deus diz:

Deus tem só 
uma Igreja em 

mente!

O que é a Igreja?

A Igreja, ou a Assembleia (*)

dentre os judeus dentre as nações  
(outros povos, não judeus)

A
Bíblia8 9



«Ele é a cabeça do corpo, da igreja... para que em tudo tenha a preeminência. 
... havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz.» (Colossenses 1:18-20)

«Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.» (Mateus 
16:18)

«E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que 
coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram 
comuns.» (Atos 4:32)

«Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome,  
           aí estou eu no meio deles.» (Mateus 18:20)

A Palavra de Deus diz:

O Senhor Jesus 
salva, reune 

e dirige a sua 
Assembleia!

 
Quem lidera a Igreja?

O SENHOR
JESUS
CRISTO

A
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Como surgiram as 
divergências na Igreja 
ao longo da história?

O que é que 
diz a Palavra 

de Deus?
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«Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma 
mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões; antes sejais unidos em um mesmo 
pensamento e em um mesmo parecer.» (1 Coríntios 1:10)

«Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que  
há contendas entre vós.» (1 Coríntios 1:11)

«Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas,  
e eu de Cristo.» (1 Coríntios 1:12)

«Porque, dizendo um: Eu sou de Paulo; e outro: Eu de Apolo;  
porventura não sois carnais?» (1 Coríntios 3:4)

«Pois, quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros.» (1 Coríntios 3:5)

«Está Cristo dividido?» (1 Coríntios 1:13)

A Palavra de Deus diz:

A
Bíblia

Início das divergências...

Desde o início da 
história da Igreja,  
houve crentes que 

formaram partidos!

«Há contendas 
entre vós.»  

(1 Coríntios 1:11)

O SENHOR
JESUS
CRISTO

de Paulo
de Apolo

de Cefas
de Cristo

de ...
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O que é que pensa 
o Senhor das 

denominações que 
surgiram?

«As obras da carne são manifestas, as quais são:... iras, pelejas, dissensões, heresias...»  
(Gálatas 5:19-20)

«Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a 
doutrina que aprendestes; desviai-vos deles.» (Romanos 16:17)

«Antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja,  
      há entre vós dissensões...» (1 Coríntios 11:18)

Ao longo do tempo, coisas que não estão em conformidade com a doutrina 
bíblica foram introduzidas e causaram divisões:

•  Cleros
•  Denominações segundo:

- várias doutrinas
- vários decretos
- pessoas talentosas e influentes
- etc

A Palavra de Deus diz:

NOTA:

A
Bíblia

«... dissensões e 
escândalos contra 

a doutrina.»  
(Romanos 16:17)

Depois, as contendas 
se desenvolveram em 
divisões...

O SENHOR
JESUS
CRISTO

Eu sou da  
igreja Y

Eu sou da  
igreja Z

Eu sou da  
igreja X
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«Cristãos» de nome, 
mas não salvos

Cristãos crentes fieis

Cristãos com pecados 
doutrinais ou morais

A Palavra de Deus diz:

A
Bíblia

Mal: iniquidade, 
injustiça...

O que não é justo 
aos olhos de Deus

Ao mesmo tempo, outras 
formas de mal foram 
introduzidas...

«... entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e 
negarão o Senhor que os resgatou,... E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o 
caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas...» (2 Pedro 2:1-3)

«Geralmente se ouve que há entre vós fornicação...» (1 Coríntios 5:1)

«Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem; Isto não quer dizer 
absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os 
idólatras; porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis 
com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou 
roubador; com o tal nem ainda comais.» (1 Coríntios 5:9-11)

«Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, 
que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus 
Cristo.» (Judas 4)

Por pecados doutrinais

Por pecados morais

Por incrédulos

O que é o mal?

O SENHOR
JESUS
CRISTO

18 19



«... por que vos carregam ainda de ordenanças,... segundo os preceitos e doutrinas dos 
homens;... mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne.» (Colossenses 2:20-23)

«E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, e secretamente entraram a espiar 
a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão.» (Gálatas 2:4)

«Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos 
debaixo do jugo da servidão.» (Gálatas 5:1)

Exemplos de princípios e práticas religiosas:

A Palavra de Deus diz:

NOTA: 
Seguir regras: Seguir Cristo na liberdade:

 1. Templos materiais/Igrejas Os crentes constituem a casa de Deus. (Efésios 2:19-22; 1 Pedro 2:5)

 2. Lista de membros Todos os crentes são membros do corpo de Cristo. (1 Coríntios 12:27)

 3. Clérigos autorizados Cristo fez sacerdotes com todos os crentes. (1 Pedro 2:5, 9; Apocalipse 1:6)

 4. Ordenação humana É Cristo que envia. (Gálatas 1:1; Efésios 4:11-12; Atos 13:1-4)

 5. Liturgia/programa É Cristo que conduz por meio do seu Espírito. (1 Coríntios 12:4-11; 1 Coríntios 14:26)

	 6.	 Vestidos	específicos	 Os	crentes	são	revestidos	por	Cristo.	(Gálatas 3:27; Efésios 4:24; Colossenses 3:12)

 7. O dízimo Tudo pertence ao Senhor. (2 Coríntios 8:9-14; 1 Coríntios 16:2)

 8. Dias especiais Viver com Cristo todos os dias. (Gálatas 4:10; Colossenses 2:16-17; Atos 2:46)

 9. Altares Cristo é o altar. (Hebreus 13:10-13)

 10. Intermédios humanos Cristo é o intermédio. (1 Timóteo 2:5)

Porque os homens 
adicionaram todas 

estas coisas nas 
igrejas?

Além disso, práticas 
religiosas foram 
introduzidas...

A
Bíblia
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Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de 
barro; uns para honra, outros, porém, para desonra.

De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo 
para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra.» (2 Timóteo 2:19-21)

«Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: O Senhor conhece os que são seus, e 
qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade.

«Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado 
quem cometeu tal ação.» (1 Coríntios 5:2)

«Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o 
saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras.» (2 João 10-11)

Ficar indiferente ao mal é também pecado. É indiferença para com o Senhor e 
para com os nossos irmãos. Um crente não pode permanecer indiferente ao mal 
(iniquidade) na Igreja.

«Cristãos» de nome, 
mas não salvos

Cristãos crentes fieis

Cristãos com pecados 
doutrinais ou morais

A Palavra de Deus diz:
O que é que Deus 
diz desta confusão?

NOTA:

Mal (iniquidade)

}

O SENHOR
JESUS
CRISTO

A
Bíblia
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A primeira carta a Timóteo apresenta a casa «de Deus» (1 Timóteo 3:15). A segunda carta a Timóteo fala 
de uma «grande» casa. A grande casa é composta de todos aqueles que «proferem o nome de Cristo» 
(2 Timóteo 2:19), ou seja, todos aqueles que se dizem cristãos — sendo verdadeiramente crentes ou não — 
vivendo para honrar a Deus ou não.

O ensinamento dos vasos nesta grande casa traz-nos mais detalhes:

• Nos vasos de ouro e de prata, podemos ver os crentes caraterizados pela justiça de Deus, pela glória 
(ouro) e pela redenção (prata).

• Nos vasos  de pau e de barro, podemos ver incrédulos caraterizados unicamente pela sua natureza 
terrestre.

• Além do material, os vasos diferenciam-se pela honra que trazem ao mestre da casa: uns para honra e 
outros para desonra ao mestre.

• Assim, na «grande casa» — a cristandade — há elementos estranhos que apareceram e que não são de 
Deus, mas para desonra a Deus.

Em resumo: A Palavra de Deus diz:

!

No início da Igreja:
a «casa de Deus»!

(1 Timóteo 3:15)
Hoje em dia:

uma «grande casa»!
(2 Timóteo 2:20)

«Cristãos» de nome, 
mas não salvos

Cristãos crentes fieis

Cristãos com pecados 
doutrinais ou morais

«Casa de Deus»
No início da Igreja Hoje em dia

«Grande casa»

Desenvolvimento 
histórico

A
Bíblia

O SENHOR
JESUS
CRISTO

O SENHOR
JESUS
CRISTO
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O que fazer 
perante a 

confusão e o 
mal na Igreja?

Viver na unidade
«removendo as 

paredes»...

Viver na unidade
«apartando-se da 

iniquidade»...

Possibilidade 1:

Como viver na 
unidade à volta do 

Senhor hoje?

Possibilidade 2:
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Viver na unidade 
«removendo as paredes»...

Possibilidade 1:

Alguns dizem:

Mostremos  
amor entre nos!

Vamos reunir 
as nossas 
igrejas!

Mostremos 
um espírito de 

tolerância!

Sublinhemos aquilo 
que temos em comum 

e deixemos de lado 
aquilo que nos separa!

No céu, não haverá 
diferenças doutrinais! 

Podemos já removê-las...

Se ficarmos 
unidos, seremos 

credíveis!

As nossas 
diferenças são a 
nossa riqueza!

Todos os grupos são 
como várias flores que 

formem juntos um 
ramo maravilhoso!

Mostremo- 
-nos unidos!

Po
ss

ib
ili

da
de

 1

28

Examinemos a 
possibilidade 1 

nas páginas 
seguites...

29



Vamos remover 
as paredes das 
denominações 
para viver na 

unidade!

Resultado
30

«Cristãos» de nome, 
mas não salvos

Cristãos crentes fieis

Cristãos com pecados 
doutrinais ou morais

Po
ss

ib
ili

da
de

 1

Viver na unidade
«removendo as paredes»...

Possibilidade 1:

O SENHOR
JESUS
CRISTO

O SENHOR
JESUS
CRISTO
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«Cristãos» de nome, 
mas não salvos

Cristãos crentes fieis

Cristãos com pecados 
doutrinais ou morais

Comparação 
com o estado inicial

De forma exterior, parece 
haver uma unidade... mas 

esta «unidade» é fabricada 
na indiferença ao mal.

32

PORTANTO, ISSO NÃO É 

UMA UNIDADE SEGUNDO 

DEUS À VOLTA DO 

SENHOR JESUS!

Po
ss

ib
ili

da
de

 1

Viver na unidade
«removendo as paredes»...

Possibilidade 1:
«Não vos prendais a um jugo 

desigual com os infiéis; porque, 
que sociedade tem a justiça com 
a injustiça?... Ou que parte tem o 

fiel com o infiel?»  
(2 Coríntios 6:14-15)

O SENHOR
JESUS
CRISTO

O SENHOR
JESUS
CRISTO
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«Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de 
barro; uns para honra, outros, porém, para desonra.

Em 1 Coríntios 5:7, trata-se de uma pessoa que vivia no mal. Para que os Coríntios pudessem 
ser uma nova massa, era necessário interromper a comunhão e separar-se desta pessoa (veja 
também o versículo 13).

Em 2 Timóteo 2:21, vemos a situação inversa. Desde que já não é possível remover o mal ao 
redor de mim, infelizmente tenho que me separar dos vasos para desonra e não permanecer 
em comunhão com estas pessoas. É só deste modo que me tornarei a ser um vaso para honra, 
santificado, útilao Senhor, preparado para toda a boa obra.

De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e 
idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra.» (2 Timóteo 2:20-21)

A palavra grega para «se purificar» em 2 Timóteo 2:21 é a mesma que 
para «alimpai-vos» em 1 Coríntios 5:7!

•    

•    

A Palavra de Deus diz:

Viver na unidade
«apartando-se da iniquidade»...

Possibilidade 2:

34

Examinemos a 
possibilidade 2 

nas páginas 
seguintes...

Po
ss

ib
ili

da
de

 2

35



«Cristãos» de nome, 
mas não salvos

Cristãos crentes fieis

Cristãos com pecados 
doutrinais ou morais

Viver na unidade
«apartando-se da iniquidade»...

Possibilidade 2:

«Qualquer que 
profere o nome de 
Cristo aparte-se da 

iniquidade.»  
(2 Timóteo 2:19)

36

«Segue a justiça, a 
fé, o amor, e a paz 

com os que, com um 
coração puro, invocam 

o Senhor.»  
(2 Timóteo 2:22)

Po
ss

ib
ili

da
de

 2

Resultado

O SENHOR
JESUS
CRISTO

O SENHOR
JESUS
CRISTO

A
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«Cristãos» de nome, 
mas não salvos

Cristãos crentes fieis

Cristãos com pecados 
doutrinais ou morais

Viver na unidade
«apartando-se da iniquidade»...

Possibilidade 2:

Comparação 
com o estado inicial

UNIDOS à volta  
do Senhor!

«Onde estiverem dois 
ou três reunidos em 
meu nome, aí estou 
eu no meio deles.»  

(Mateus 18:20)

38

«Purificando as vossas almas pelo 
Espírito na obediência à verdade, 

para o amor fraternal, não fingido; 
amai-vos ardentemente uns aos 
outros com um coração puro.»  

(1 Pedro 1:22)

Po
ss

ib
ili

da
de

 2

HOJE EM DIA, AINDA 

É POSSÍVEL VIVER NA 

UNIDADE À VOLTA DO 

SENHOR JESUS

O SENHOR
JESUS
CRISTO

O SENHOR
JESUS
CRISTO
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E agora...

Onde 
é que 

estou?!

«Cristãos» de nome, 
mas não salvos

Cristãos crentes fieis

Cristãos com pecados 
doutrinais ou morais

«Onde estiverem dois ou 
três reunidos em meu nome, 
aí estou eu no meio deles.» 

(Mateus 18:20)

«Segue a justiça, a fé, o amor, e a paz 
com os que, com um coração puro, 

invocam o Senhor.»
(2 Timóteo 2:22)

Talvez aqui?

Aqui?

Aqui?

Aqui?

O SENHOR
JESUS
CRISTO
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Falar individualmente ao meu irmão ou à minha irmã para ajudá-los a se apartar do mal.

«Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, 
encaminhai o tal com espírito de mansidão; olhando por ti mesmo, para que não sejas também 
tentado.» (Gálatas 6:1)

«Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, e repreende-o entre ti e ele só; se te ouvir, ganhaste a teu irmão.» 
(Mateus 18:15)

Apartar-se do mal pela confissão dos seus próprios pecados.

«Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar 
de toda a injustiça.» (1 João 1:9)

«Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão.» 
(Mateus 7:5)

Se o meu irmão ou a minha irmã não quer ouvir, posso levar um ou dois outros para conversar com 
ele/ela e ajudá-lo/la a se apartar do mal.

«Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas 
toda a palavra seja confirmada.» (Mateus 18:16)

Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de 
Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.» (1 João 1:7)

 
Como agir para  
viver na unidade?

ANEXO A Palavra de Deus diz:

1.

2.

3.

«Sobretudo, tende 
ardente amor uns 

para com os outros; 
porque o amor cobrirá a 
multidão de pecados.»  

(1 Pedro 4:8)

1.

2.

3.
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«Se não as escutar, dize-o à igreja; e, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e 
publicano.» (Mateus 18:17)

«Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, 
para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento.» (1 Coríntios 5:6-7) 

«Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora.  
Tirai pois dentre vós a esse iníquo.» (1 Coríntios 5:12b-13)

«Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.» (Mateus 18:20)

«Em tudo mostrastes estar puros neste negócio.» (2 Coríntios 7:11)

Caso uma pessoa não quer ouvir e permanece a viver no pecado, a única opção da assembleia é de 
interromper a comunhão.

Caso uma congregação/igreja se afastou dos outros cristãos na base de uma seleção específica de 
«verdades» ou da implementação de práticas religiosas, criando assim a sua própria «igreja» (por 
exemplo: clericalismo, lista de membros,...), o caminho de regresso é de se apartar coletivamente 
deste mal e de voltar à Palavra de Deus para se reunir simplesmente à volta do Senhor.

«Está Cristo dividido?» (1 Coríntios 1:13)

«Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de 
Cristo.» (1 Coríntios 1:12)

«... por que vos carregam ainda de ordenanças,...  
segundo os preceitos e doutrinas dos homens.» (Colossenses 2:20-22)

ANEXO A Palavra de Deus diz:Como agir para  
viver na unidade?  
(outros casos)

4.

5.

4.

5.
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Caso há cristãos que não querem se apartar do mal coletivamente, a minha única 
solução é de me apartar deles e de procurar a comunhão com aqueles que invocam 
o Senhor com um coração puro para viverem na unidade segundo Deus à volta do 
Senhor Jesus.

«Qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade... segue a justiça, 
a fé, o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor.» 
(2 Timóteo 2:19, 22)

«... Que sociedade tem a justiça com a injustiça?... Por isso saí do meio deles, e 
apartai-vos, diz o Senhor;... E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e 
filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.» (2 Coríntios 6:14, 16-18)

«Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a 
imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de 
Deus.» (2 Coríntios 7:1)

Todas as etapas exigem um espírito de graça, de mansidão, de paciência e de humildade.

ANEXO

A Palavra de Deus diz:

Como agir para  
viver na unidade?  
(outros casos)

6.

6.
O SENHOR
JESUS
CRISTO
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«Cristo amou a igreja, e a si mesmo se 
entregou por ela, para a santificar, puri-
ficando-a com a lavagem da água, pela 
palavra, para a apresentar a si mesmo 
igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, 
nem coisa semelhante, mas santa e ir-
repreensível.» (Efésios 5:25-27)

Como é que 
será no céu?

O SENHOR
JESUS
CRISTO
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«Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.» (Salmo 133:3)

Será que o leitor é:

• um membro de uma igreja?
• um pastor, um ancião ou um diácono?
• um crente que fica sozinho em casa por ter sido despontado das «igrejas» que experimentou?
• alguém que simplesmente tem o desejo de encontrar outros crentes que se reunem verdadeiramente à volta 

do Senhor?

O que fazer ao descobrir que na verdade existe só uma Igreja e que é possível viver de forma prática na unidade 
segundo Deus?

• Examinemos em oração e pelo estudo da Palavra de Deus a nossa responsabilidade perante Deus na situação 
atual.

• Consideremos as doutrinas e as práticas onde nos reunimos para obedecermos aos ensinamentos de Deus e 
não aos dos homens.

• Procuremos a comunhão com todos aqueles que também têm o desejo de se reunir unicamente à volta do 
Senhor Jesus.

• Compartilhemos aquilo que o Senhor nos mostra com os nossos irmãos e irmãs para que eles também possam 
viver na unidade!

Próxima etapa

E não rogo somente por estes, mas também 
por aqueles que pela tua palavra hão de crer 
em mim; para que todos sejam um, 
como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti; que 
também eles sejam um em nós, para que o 

mundo creia que tu me enviaste.» 

(João 17:20-21)
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Se desejar entrar em contato,  
estarei feliz em receber a sua mensagem:

C O N T A T O
pedidos@ensino-b ib l ico.org

Contato

«... do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo; o qual se deu a 
si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar 

para si um povo seu especial, zeloso de boas obras.» 
(Tito 2:13-14)
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