Deus criou o homem e a mulher.

Segunda

Terça

Em Efésios 5.23-25 a Bíblia nos mostra uma comparação do homem e da mulher
que vai nos ajudar a entender melhor as características que vamos pensar hoje.

Já estudamos a maneira diferente como Deus criou o homem e a mulher e as diferentes
características de cada um.

Leia o texto e ligue homem e mulher ao que são comparados:

Antes da mulher ser criada, o homem já possuía relacionamento com Deus e com os animais, mas
não havia um outro ser semelhante a ele. Havia no homem o desejo por alguém para ser o seu par.
Como ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele naturalmente desejava um relacionamento
de amizade, de apoio, de amor. Sua realização seria alcançada no cumprimento de todo o plano
divino, homem e mulher em um relacionamento onde eles se complementam e que promove o amor
já vivenciado por Deus na trindade. O amor não é possível de ser vivido sem o outro.

• IGREJA
• JESUS
HOMEM •

Ainda pensando no texto lido, ligue
homem e mulher com as características
abaixo que corresponde a cada um:

MULHER •

• AUTORIDADE/ LIDERANÇA
• AJUDA/ AUXÍLIO
AUTORIDADE/ LIDERANÇA
O que é? Ser responsável pelo bemestar da família; ter o dever de
tomar decisões sábias pela família;
ter a responsabilidade de buscar
ajuda de Deus; servir e amar sua
família.
O que não é? Mandar nos outros
buscando seus próprios interesses;
subjugar sua família; não ouvir as
opiniões e considerações do
restante da família; agir com
violência se a sua vontade não for
feita; ser mais importante que os
outros.

AJUDA/ AUXÍLIO
O que é? Ser a parceira na missão;
completar a equipe criada por
Deus; ser companheira; apoiar e
incentivar; complementar.

Então Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, por isso faria para ele alguém que o
auxiliasse e lhe correspondesse.
Quando Deus leva a mulher ao homem, ele se alegra e diz “essa sim é osso dos meus ossos e carne
da minha carne”, ou seja, agora ele tinha alguém que o correspondesse.
Diante de tudo isso que estamos aprendendo, podemos ver que esse relacionamento entre o homem
e a mulher é um relacionamento onde eles se complementam, onde os dois tem o mesmo valor, a
mesma importância diante de Deus, só são diferentes nas funções, naquilo que cada um faz, mas
eles se complementam para revelar a beleza de Deus e a Sua vontade.
Uma forma de entendermos essa questão de que homem e mulher tem o mesmo “peso”
(importância) diante de Deus é olhando pra uma gangorra.
Pra você, qual delas representa o homem e a mulher da forma como Deus fez?

O que não é? Estar em segundo
plano; não poder dar sua opinião;
obediência cega; ter seus sonhos,
planos e vontades apagados.

Você tem na sua vida exemplos de
homens que usam sua liderança para servir e amar sua família, e que
buscam a ajuda de Deus para cumprir essa tarefa de responsabilidade?
E você consegue enxergar em sua família, ou próximas a vocês, mulheres
que complementam seus maridos? Que os incentivam e ajudam sem
ficarem em segundo plano?

Quando os pesos (valor, importância) são diferentes, não cumprem o propósito. Por
isso precisamos sempre lembrar que diante de Deus homem e mulher possuem o
mesmo valor, com funções diferentes, mas eles se complementam.
Esse relacionamento precisa ser vivido de forma amigável e onde um busque o bem
do outro e não um querendo ser melhor que o outro.
O relacionamento do homem e da mulher precisa ser um ambiente de amor, de
cuidado, onde se ajudam mutuamente e juntos refletem a glória de Deus.

Nosso MAPA para o restante da semana vai ser um pouco diferente, prático e divertido. Você pode usar os 3 dias para fazer com
calma, ou pode preparar os materiais e fazer a montagem no dia que for melhor para a sua família!
Gostaríamos que a família estivesse toda junta nessa atividade pois assim será muito mais legal do que fazer sozinho!!
Até agora, olhamos com atenção para o nosso Deus Criador, olhamos para tudo o que Ele fez, e, com uma lupa, estudamos atentamente como ele criou o homem e a mulher
diferentes. Todas essas características que lemos e estudamos, foram colocadas por Deus em Adão e Eva, a primeira família criada por Deus.
Nesses próximos dias, queremos que você olhe pra sua família, e para isso, vamos criar um MÓBILE.

Quarta, Quinta e Sexta

Vai precisar de:
•
•
•
•
•
•

Fotos, papeis, ou objetos diversos.
Varetas, palitos grandes de madeira ou galhos finos.
Barbante, fio de nylon ou alguma linha de sua preferência
Tinta ou outros itens para decoração
Tesoura
Durex

Com os itens que representam cada membro da
família selecionados, você deve começar a fazer o
móbile pela vareta. É essa estrutura que será
responsável por deixar os itens suspensos e com
efeito de móbile. Se você quiser fazer um móbile
colorido, tem a opção de pintar a vareta, encapálas com fita ou deixar na cor natural.

Leiam juntos o texto nas
páginas seguintes preparados
pelo Pastor Tércio e sua
esposa
Martinha
para
entender melhor por que um
móbile pode simbolizar uma
família.

➊
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Agora que a vareta tem a aparência que você
escolheu, você deve cruzar duas, ou mais,
varetas (como mostra a foto) e uni-las com fita
adesiva ou uma amarração dos próprios fios que
você vai usar.

➌

Corte o fio que você escolheu em quantidade e
tamanho suficientes para colar ou amarrar os objetos
escolhidos para cada integrante da família e deixe uma
sobra para amarrar na vareta. Utilize fita adesiva para
colar as fotos/ papeis no fio do móbile ou amarre os
objetos com o fio para que fiquem pendurados.
Amarre a pontinha de cada fio nas varetas. Lembre de
deixar os itens equilibrados em seu móbile.

➎

➍
Para finalizar, prenda um fio na junção das varetas
e pendure em um lugar visível da casa.

Você pode ver um exemplo de montagem usando formas geométricas nesse vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=PtebvI9UQXA&feature=youtu.be

➏

Pensem em quem forma a família de vocês. Pai,
mãe (ou somente um deles se for o seu caso),
padrasto, madrasta, avô, avó, irmãos etc. Pense na
família mais próxima, aquela que vive
semanalmente com vocês.
Escolham como querem representar cada
integrante da família.
Podem ser usadas fotos, origamis, papeis com
desenhos ou escritos, ou pequenos objetos.
Obs.: É importante que o peso dos diferentes
objetos seja parecido para que o móbile fique
equilibrado.

➋

Invista um tempo orando por cada pessoa da sua
família representada nesse móbile. Orem uns
pelos outros. Lembrem das características
colocadas por Deus nos homens e nas mulheres e
peçam ajuda a Deus para que cada um possa
espelhar a imagem de Deus da forma como foram
criados.
Mantenha o móbile montado e em um lugar
visível.
Você terá a oportunidade de mostrar o seu móbile
na célula no próximo domingo, e no mapa das
próximas semanas voltaremos a olhar para a sua
família representada no móbile.

Acomofamília
móbile
KʍƃƺȃɁȈȶƺɨȊʤǉȢʍȴȴɂƹȈȢǉӝKɰɰǉǹɁȈɁɥɨȈȴǉȈɨɁɁƹȚǉɽɁɧʍǉǉʍǉÃƃɨɽȈȶȃƃƺɁȴɥɨƃȴɁɰӗƃȈȶǁƃȶɁȈʤɁɰӗȃƅїјƃȶɁɰӝČǉȈȢƅӗǉʯȈɰɽǉʍȴƃƹǉȢǉ˃ƃ
ɰȈȶǼʍȢƃɨӗǉɰɥǉƺȈƃȢȴǉȶɽǉɰǉɰƳɁɥɨɁǁʍ˃ȈǁɁɰƺɁȴ
ɥǉƽƃɰǁȈǹǉɨǉȶɽǉɰʍȴƃɰǁƃɰɁʍɽɨƃɰӝӝӝKȢǉɰɰƳɁɥǉɨǹǉȈɽɁɰɥƃɨƃɨǉɥɨǉɰǉȶɽƃɨo que é uma família.
ɁȴǉɰȴɁɽǉȴɥɁɧʍǉɁƺɁȶȚʍȶɽɁɽɁǁɁɨǉːǉɽǉ
ƃ ǹƃȴȊȢȈƃӗ ƺƃǁƃ ɥǉƽƃ ȈȶǁȈʤȈǁʍƃȢȴǉȶɽǉ ɨǉʤǉȢƃ ƃ
ɰȈȶǼʍȢƃɨȈǁƃǁǉ ǁǉ ɰǉʍɰ ȴǉȴƹɨɁɰӖ ɥǉɨɰɁȶƃȢȈǁƃǁǉӗƹǉȢǉ˃ƃӗǁɁȴӗȚǉȈɽɁӗǉɰɽȈȢɁӗɥǉȶɰƃȴǉȶɽɁӗʤɁȶɽƃǁǉӝɧʍǉɰɽƳɁǋɧʍǉӗɥɁɨǉɰɽƃɨǉȴƺɁȶǉƺɽƃǁƃɰ
ʍȴƃƥɁʍɽɨƃɥǉȢƃȴǉɰȴƃƹƃɰǉɰʍɥǉɨȈɁɨӗtodo
movimento individual acaba interferindo diretamente na estabilidade dos demais.
KǁȈɽȃČƺȃƃǉǹǹǉɨ1ʍɰƃƃȈȴƃǼǉȴǁɁȴɂƹȈȢǉȶɁ
ɥɨȈȴǉȈɨɁƺƃɥȊɽʍȢɁǁɁɰǉʍȢȈʤɨɁԄÝɧʍǉǋʍȴƃǹƃȴȊȢȈƃӞԅӗǉƺɁȶƺɁɨǁƃȴɁɰɧʍǉǉɰɰǉɁƹȚǉɽɁɨǉʤǉȢƃ
ȴʍȈɽɁ ɰɁƹɨǉ ȶɁɰɰƃɰ ǹƃȴȊȢȈƃɰ ǉ ƃ ǁȈȶƓȴȈƺƃ ǁƃɰ
ȴǉɰȴƃɰӝ ȶɽǉɨǉɰɰƃȶɽǉ Ɂƹɰǉɨʤƃɨ ɧʍǉ ƃ ȶɁɰɰƃ
ɽǉȶǁǓȶƺȈƃӗǉɰɥǉƺȈƃȢȴǉȶɽǉǁƃɧʍǉȢǉɰƺʍȚƃɥǉɨɰɁȶƃȢȈǁƃǁǉǋȴƃȈɰƺɁȶɽɨɁȢƃǁɁɨƃӗǋɽǉȶɽƃɨƃɰɰǉǼʍɨƃɨɁɰȴɁʤȈȴǉȶɽɁɰȈǼʍƃȈɰƃɽɁǁɁɰӗɰȈȴʍȢɽƓȶǉɁɰǉ
ɰǉȴɥɨǉȶƃȴǉɰȴƃǁȈɨǉƽƳɁӸɁɧʍǉǋȈȴɥɁɰɰȊʤǉȢӝ
ĀɁɨ ȈɰɰɁӗ ƺɁȴ Ɂ ɥƃɰɰƃɨ ǁɁ ɽǉȴɥɁӗ ɥɨǉƺȈɰƃȴɁɰ
ƃɥɨǉȶǁǉɨƃʤƃȢɁɨȈ˃ƃɨƃɰǁȈǹǉɨǉȶƽƃɰӗƃɽǋɥɁɨɧʍǉӗ
ǉȴƹɁɨƃ ǉȢƃɰ ȶɁɰ ɽɨƃǼƃȴ ǁǉɰǼƃɰɽǉɰӗ  ǋ ǉʯƃɽƃȴǉȶɽǉȶƃɰȶɁɰɰƃɰɥǉƺʍȢȈƃɨȈǁƃǁǉɰɧʍǉƺɁȶɰȈɰɽǉ
ɁȴȈɰɽǋɨȈɁǁǉɰǉɨǹƃȴȊȢȈƃӗɥɁȈɰƺƃǁƃɥǉɰɰɁƃɨǉƃǼǉ

ƃɁɰʤǉȶɽɁɰǁƃʤȈǁƃƺɁȴȴɁʤȈȴǉȶɽɁɰǁȈǹǉɨǉȶɽǉɰӗ
ʎȶȈƺɁɰӗɰȈȶǼʍȢƃɨǉɰӗǼǉɨƃȶǁɁǉɰɽɨƃȶȃǉ˃ƃȴƃɰӗƃɁ
ȴǉɰȴɁɽǉȴɥɁӗɰʍɨɥɨǉɰƃӝʤǉɨǁƃǁǉǋɧʍǉƺƃǁƃ
ɥǉƽƃǁǉʍȴȴɂƹȈȢǉɨǉƃȢȈ˃ƃƃɰʍƃɥɨɂɥɨȈƃǁƃȶƽƃ
ǁȈƃȶɽǉǁɁɰʤǉȶɽɁɰǹɁɨɽǉɰǁƃʤȈǁƃӝɰɰȈȴɰɁȴɁɰ
ȶɂɰӝKӗse você parar para admirar bem, cada
um vai revelar a sua própria beleza,ɁɧʍǉɽɁɨȶƃɁȴɁƹȈȢȈǉԄǹƃȴȊȢȈƃԅȶƳɁƃɥǉȶƃɰȈȶɽǉɨǉɰɰƃȶɽǉӗ
ȴƃɰƃǁȴȈɨƅʤǉȢӝ
ɁȚǉӗ ȈȶǹǉȢȈ˃ȴǉȶɽǉӗ ɽǉɰɽǉȴʍȶȃƃȴɁɰ ʍȴƃ ɰɁƺȈǉǁƃǁǉȈȴƃɽʍɨƃɧʍƃȶɽɁƥɥǉɨƺǉɥƽƳɁǁɁʤƃȢɁɨ
ǉȈȴɥɁɨɽƓȶƺȈƃǁƃɰǁȈǹǉɨǉȶƽƃɰӗǁƃǁȈɰƺʍɰɰƳɁӗǁƃɰ
ǁǉƺǉɥƽɟǉɰӗ ǁǉ ʤƃɨȈƃǁɁɰ ɥɁȶɽɁɰ ǁǉ ʤȈɰɽƃ ǉ ǁƃ
ȶǉƺǉɰɰȈǁƃǁǉ ɧʍǉ ɽǉȴɁɰ ǁɁ ɁʍɽɨɁ ɥƃɨƃ ɥǉɨƺǉƹǉɨȴɁɰ ȴǉȢȃɁɨ Ɂ ȴʍȶǁɁ ǉ ƃɰɰȈȴ ɽɁȴƃɨȴɁɰ
ǁǉƺȈɰɟǉɰȴƃȈɰɰƅƹȈƃɰƃɽɨƃʤǋɰǁɁɽǉȴɥɁӝĀƃɨǉƺǉ
ȴǉɰȴɁ ɧʍǉ ȶƳɁ ɰƃƹǉȴɁɰ ȴƃȈɰ ƺɁȴɁ ƺɁȶɰɽɨʍȈɨʍȴȢƃɨӗʍȴƃǹƃȴȊȢȈƃɰƃʍǁƅʤǉȢӗɥɁȈɰǉɰɽƃȴɁɰ
ɥǉɨǁǉȶǁɁ ƃɰ ɨǉǹǉɨǓȶƺȈƃɰ ǁɁɰ ǹʍȶǁƃȴǉȶɽɁɰ ǁǉ
ʍȴƃ ƺƃɰƃ ȈȶƃƹƃȢƅʤǉȢ ǉӗ ƃɰɰȈȴӗ ɽǉȴɁɰ ɽǉȶɽƃǁɁ
ƺɁȶɰɽɨʍȈɨɥƃɨǉǁǉɰɰɁƹɨǉƃƃɨǉȈƃӗǉɰɥǉɨƃȶǁɁɧʍǉ
ǉȢƃɰ ɰǉ ȴƃȶɽǉȶȃƃȴ ǉȴ ɥǋӝ ĀɁɨǋȴӗ Ȉȶʎȴǉɨƃɰ
ɰƳɁƃɰǹƃȴȊȢȈƃɰɧʍǉȴƃȢƺɁȴǉƽƃɨƃȴƃȢǉʤƃȶɽƃɨƃ
ɥɨȈȴǉȈɨƃˎȢǉȈɨƃǁǉɽȈȚɁȢɁɰǉȢɁǼɁǹɁɨƃȴƃɨɨƃɰɽƃǁƃɰ
ɥǉȢƃɰƺȃʍʤƃɰǉʤǉȶɽɁɰɧʍǉɰɁɥɨƃɨƃȴɰɁƹɨǉǉȢƃӝ
ČƳɁ ǁǉƺǉɥƽɟǉɰӗ ǹɨʍɰɽɨƃƽɟǉɰӗ ǉʯɥǉƺɽƃɽȈʤƃɰ ɧʍǉƹɨƃǁƃɰӗ ȈȶƺɁȴɥƃɽȈƹȈȢȈǁƃǁǉӗ ɽɨƃȈƽƳɁӗ ƃƹƃȶǁɁȶɁӗ
ƃƹʍɰɁǉǁǉɰɥɨǉ˃Ɂӝ

1 Schaeffer, Edith. O que é uma família? Monergismo, Brasília, DF, 2019.
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ěƃȢʤǉ˃ƃǼɨƃȶǁǉǹɨƃǼȈȢȈǁƃǁǉƃƺǉɨƺƃǁƃɰǹƃȴȊȢȈƃɰǁɁɰǋƺʍȢɁŤŤɰǉȚƃȈȶɽǉȢǉƺɽʍƃȢӝNão saber
a razão e o propósito da família, aliado à
falta de modelo saudável, nos tornou intelectual e emocionalmente instáveis, imaturos, inseguros e indecisos. ÇɁɰɰɁɰ ƃʤɂɰ ǉ
ƹȈɰƃʤɂɰ ɰƃƹȈƃȴ Ɂ ʤƃȢɁɨ ǁƃ ǹƃȴȊȢȈƃ ǉ Ȣʍɽƃɨƃȴ
ɥƃɨƃ ǹƃ˃ǓӸȢƃ ǁƃɨ ƺǉɨɽɁӝ KȢǉɰ ƃɽɨƃʤǉɰɰƃɨƃȴ ʤƃȢǉɰӗ ɰʍƹȈɨƃȴ ȴɁȶɽƃȶȃƃɰӗ ƃƹɨȈɨƃȴ ȴƳɁ ǁǉ ɰȈ
ȴǉɰȴɁɰӗ ɰǉ ƃȢǉǼɨƃɨƃȴӗ ƺȃɁɨƃɨƃȴӗ ǁɁƃɨƃȴӸɰǉӗ ɨǉȶʍȶƺȈƃɨƃȴ ƃ ɰɁȶȃɁɰӗ ǉ ƃȈȶǁƃ ɧʍǉ ɁʍɽɨɁɰɥɁɰɰƃȴƃɽǋȚʍȢǼƃɨɧʍǉǉȢǉɰȶƳɁǁǉʤǉɨȈƃȴ
ɽǉɨԄɰʍɥɁɨɽƃǁɁԅɁʍԄƹƃɽƃȢȃƃǁɁԅɥɁɨȶɂɰӗƺǉɨɽƃȴǉȶɽǉƃǼɨƃȶǁǉȴƃȈɁɨȈƃǁǉȢǉɰӗƃɁʤǉɨɁǹɨʍɽɁ
ǁǉɽɁǁƃǁǉǁȈƺƃƽƳɁȶƃʤȈǁƃǁɁɰɰǉʍɰˎȢȃɁɰǉ
ȶǉɽɁɰӗ ɥɨɁȶʍȶƺȈƃȴ ƃ ƺɁȶȃǉƺȈǁƃ ǹɨƃɰǉӖ Ԅ ӸKʍ
ǹƃɨȈƃɽʍǁɁǁǉȶɁʤɁәԅȃӗɧʍǉɰƃʍǁƃǁǉɰәČǉɨƅ
ɧʍǉƃɧʍȈȢɁǉɨƃɁɧʍǉɨǉɥɨǉɰǉȶɽƃʤƃʤǉɨǁƃǁǉȈɨƃȴǉȶɽǉ Ɂ ƃȴɁɨӞ ÃʍȈɽɁ ȴƃȈɰ ǁɁ ɧʍǉ ǉȴɁƽƳɁӗ ɽȈȶȃƃ ƃȢȈƃȶƽƃӗ ɽȈȶȃƃ ɥƃȢƃʤɨƃӗ ɽȈȶȃƃ ƃƽƳɁ
ɥɨƅɽȈƺƃӗǉɰƺɁȢȃƃӗǁǉƺȈɰƳɁǁȈƅɨȈƃӝӝӝ
ěɁǁƃɰƃɰʤǉ˃ǉɰɧʍǉȈȶɽǉɨɥɨǉɽƃȴɁɰǹƃȴȊȢȈƃɥǉȢƃ
ƺɁɰȴɁʤȈɰƳɁǁƃƺʍȢɽʍɨƃƃɽʍƃȢɁʍȴǉɰȴɁɥǉȢƃ
ǁɁȢɁɨɁɰƃ ȃȈɰɽɂɨȈƃ ǁɁɰ ȶɁɰɰɁɰ ɥƃȈɰӗ ɽǉȶǁǉȴɁɰ
ƃɨǉȴɁǁǉȢƃɨǉɰɰǉƺɁȶƺǉȈɽɁӝȶɁɰɰƃʤȈɰƳɁʤƃȈ

ɰǉɽɁɨȶƃȶǁɁӗɧʍƃɰǉɧʍǉȈȴɥǉɨƺǉɥɽȈʤǉȢȴǉȶɽǉӗ
ƺƃǁƃʤǉ˃ȴƃȈɰɁƹɰƺʍɨƃӗƺɁȴȴǉȶɁɰȢʍ˃ӝKȶɽƳɁӗȶɁɰƺɁȢɁƺƃȴɁɰɰɁƹɁɨȈɰƺɁǁǉƺǉǼƃȴǉȶɽǉ
ƺɁȶɰɽɨʍȈɨȴɁɰɧʍƃȢɧʍǉɨƺɁȈɰƃӗȴʍȈɽɁǁȈɰɽƃȶɽǉ
ǁƃǹƃȴȊȢȈƃȈǁǉƃȢȈ˃ƃǁƃɥɁɨAǉʍɰӝKǉȶɽƳɁӗƺɁȴ
ɁƃƺʎȴʍȢɁǁǉǹɨʍɰɽɨƃƽɟǉɰǉȈȶǹǉȢȈƺȈǁƃǁǉӗɽǉȶɽƃȴɁɰ ȶɁɰ ȢȈʤɨƃɨ ǁǉɰɰƃ ɨǉɰɥɁȶɰƃƹȈȢȈǁƃǁǉӗ ǹƃ˃ǉȶǁɁ ɥƃɨɽǉ ǁƃɰ ǉɰɽƃɽȊɰɽȈƺƃɰ ƺɨǉɰƺǉȶɽǉɰ ǁǉ
ǁȈʤɂɨƺȈɁӝ
ɨƃ˃ƳɁɥǉȢƃɧʍƃȢǉɰɽʍǁƃɨǉȴɁɰǉɰɰƃɰіїȢȈƽɟǉɰ
ɰɁƹɨǉǹƃȴȊȢȈƃǋɥɁɨɧʍǉǁǉɰǉȚƃȴɁɰƺɁȴɁǼɨǉȚƃ
apoiar e encorajar você a conhecer, a sonhar,
a acreditar e a lutar pela sua família perdida,
real ou sonhada. ĂʍǉɨʤɁƺǓɰǉȚƃɰɁȢɽǉȈɨɁӗƺƃɰƃǁɁӗǁȈʤɁɨƺȈƃǁɁɁʍʤȈʎʤɁӗɰʍƃƺɁȶǁȈƽƳɁȶƳɁɥɁǁǉ
ƃȢɽǉɨƃɨƃɧʍȈȢɁɧʍǉǹɁȈɰɁȶȃƃǁɁǉɥȢƃȶǉȚƃǁɁɥɁɨ
AǉʍɰȶƃǹʍȶǁƃƽƳɁǁɁȴʍȶǁɁӖƃyƃȴȈȢȈƃӝěʍǁɁ
ƺɁȴǉƽɁʍ ɥɁɨ ǉȢƃ ǉ ƺɁȴ ǉȢƃ ɽǉɨȴȈȶƃɨƅӝ :ɁȴɁ
ʍȴƃǼɨƃȶǁǉǹƃȴȊȢȈƃǉɰɥȈɨȈɽʍƃȢӗƺɁȶʤȈǁƃȴɁɰʤɁƺǓ
ƃ ǉɰɽʍǁƃɨ ƺɁȴ  ƺɁɨƃƽƳɁ ǉ ȴǉȶɽǉ ƃƹǉɨɽɁɰ ǉ ƃ
ƺɁȴɥƃɨɽȈȢȃƃɨȃɁȶǉɰɽƃȴǉȶɽǉȶɁɰǉʍǼɨʍɥɁɰǉʍɰ
ƃƺǉɨɽɁɰǉǉɨɨɁɰӝřƃȴɁɰȚʍȶɽɁɰƹƃɽƃȢȃƃɨɥƃɨƃɧʍǉ
ɁȴƃȈɰɥɨǉƺȈɁɰɁɥȢƃȶɁAȈʤȈȶɁɰǉȚƃɨǉɰɽƃʍɨƃǁɁǉ
ƺɁȢɁƺƃǁɁȶɁɰǉʍǁǉʤȈǁɁȢʍǼƃɨȶƃɰȶɁɰɰƃɰʤȈǁƃɰӝ

Com carinho,
Tрcio, Martinha,
Lailah e Hadassa
(Família Evangelista)
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