Aceitei a Jesus... e agora?
Seja bem-vindo à família de

conosco, em que Cristo morreu

Escrevendo a um grupo de

sua relação anterior com Deus era

Deus e parabéns pela corajosa

por nós, sendo nós ainda peca-

crentes do seu tempo, o apóstolo

à base da criatura e Criador, réu

decisão que você acaba de tomar.

dores.” Romanos 05:08.

Paulo disse o seguinte: “E, quando

e Juiz. Agora é diferente. Agora

Aceitar a Jesus Cristo como Sal-

Repouse no privilegio de ser

vós estáveis mortos nos pecados,

existe uma estreita relação entre

vador e Senhor, é, sem dúvida, o

filho amado de Deus. Na verdade,

e na incircuncisão da vossa carne,

você e Deus. Agora você é filho

mais fascinante projeto de vida

os cuidados de Deus para com

vos verificou juntamente com ele,

de Deus. O Espírito Santo testifica

de uma pessoa. Na verdade, esta

Seus filhos excedem em muito

perdoando-vos todas as ofensas,

com o seu próprio espírito que, na

decisão é muito mais significativa

ao nosso amor para com nossos

havendo riscado a cédula que era

condição de filho de Deus, você é

do que qualquer outra decisão

próprios filhos. Deus mesmo lhe

contra nós nas suas ordenanças,

herdeiro dEle e coerdeiro de Je-

na vida. Esta decisão por você

garante isto quando diz de forma

a qual de alguma maneira nos era

sus Cristo. Nesta condição o seu

tomada, há de alterar a sua vida

mui doce: “Pode uma mulher es-

contrária, e atirou do meio de vós,

vínculo familiar com Deus vem

no tempo e na eternidade. A sua

quecer-se tanto de seu filho que

cravando-a na cruz.” Colossenses

torná-lo infinitamente mais digno e

decisão de seguir a Jesus Cristo,

cria, que se não compadeça dele,

2:13-14.

mais honrado que o principal dos

constitui-se em motivo de alegria

do filho do seu ventre? Mas ainda

Você era devedor duma grande

para a Igreja, bem como para os

que se esquecesse, eu, todavia,

dívida espiritual, à qual não tinha

anjos de Deus, no céu.

herdeiros da maior fortuna deste
mundo.

não me esquecerei de ti. Eis que

a menor possibilidade de pagar.

Repouse no privilégio de ser

Jesus mesmo disse que “haverá

nas palmas das minhas mãos te

Mas, na cruz, Jesus pagou a sua

filho amado de Deus. Na verdade,

alegria no céu por um pecador que

tenho gravado […]” Isaias 49:15-

dívida e lhe passou às mãos o rec-

os cuidados de Deus para com os

se arrepende, mais do que por no-

16.

ibo de quitação. Dessa forma você

Seus filhos excedem em muito ao

foi perdoado de tudo o que devia

nosso amor para com os nossos

para com Deus. Agora, o pecado

próprios filhos. Deus mesmo lhe

venta e nove justos que não necessitam de arrependimento” Lucas
15:07.

2.

Os seus pecados foram

já não tem domínio sobre a sua

garante isto quando diz de forma

Arrepender-se, foi o que você

A Bíblia apresenta a sua vida

vida. “Não reine portanto o pecado

mui doce: “Pode uma mulher es-

fez no instante em que aceitou a

de outrora, como uma vida de

em vosso corpo mortal, para lhe

quecer-se tanto de seu filho que

Jesus Cristo como Salvador pes-

escravidão, ao pecado, mas diz

obedecerdes em suas concupis-

cria que se não compadeça dele,

soal. Foi em decorrência dessa

também que você, agora, é servo

cências.” Romanos 06:12.

do filho do seu ventre? Mas ainda

sua importante decisão que os

da justiça divina: “Mas Graças a

anjos de Deus se alegram no céu.

Deus que, tendo sido servos do

3. Você é filho de Deus

não me esquecerei de ti. Eis que

pecado, obedecestes de coração

“Porque todos os que são guia-

nas palmas das minhas mãos te

à forma de doutrina a que fostes

dos pelo Espírito de Deus esses

entregues. E libertados do pecado,

são filhos de Deus. Porque não re-

fostes feitos servos da justiça.” Ro-

cebestes o espírito de escravidão,

manos 06:17-18.

para outra vez estardes em temor,

Cinco coisas que você deve
saber
Neste seu início de caminhada
com Jesus Cristo, há, pelo menos,
cinco coisas importantes que você
deve saber. São elas:

perdoados

que se esquecesse, eu, todavia,

tenho gravado.” Isaías 49:15-16.
4. Agora você é uma nova
pessoa em Cristo

Muitos anos antes do apóstolo

mas recebestes o espírito de

A Bíblia diz: “Assim que, se al-

Paulo haver escrito estas palavras,

adoção de filhos, pelo que clama-

guém está em Cristo, nova criatura

o Senhor Jesus Cristo já havia dito

mos. Abba, Pai. O mesmo Espírito

é: as coisas velhas já passaram;

1. Deus ama você

que “[...] todo aquele que comete

testifica com o nosso espírito que

eis que tudo se fez novo” II Coríntios 05:17.

Conversando com Nicodemos,

pecado é servo do pecado.” João

somos filhos de Deus. E, se somos

um ilustre judeu do passado, Je-

08:34. Mas, graças à decisão que

filhos, somos logo herdeiros tam-

O “velho” e o “antigo” têm a ver

sus disse o seguinte: “Porque

você tomou de seguir a Jesus, a

bém, herdeiros também, herdeiros

com a vida de outrora, ou seja, a

Deus amou o mundo de tal ma-

sua vida de outrora, escrava do

de Deus e co-herdeiros de Cristo:

vida que você tinha até o instante

neira que deu seu Filho unigênito,

pecado, é uma página passada

se é certo que com ele padec-

em que se decidiu por aceitar a

para que todo aquele que nele crê

da história da sua vida. O que

emos, para que também com ele

Jesus com seu Salvados único e

não pereça, mas tenha vida eter-

você era sem Jesus, já não im-

sejamos glorificados.” Romanos

pessoal. “Nova criatura” ou aquilo

na” João 03:16. Falando do amor

porta. A partir de agora, perdoado,

08:14-17.

que se fez “novo”, diz respeito à

de Deus, o apóstolo Paulo disse

o que importa é o que você é em

que “Deus prova o seu amor para

Jesus Cristo.

O seu relacionamento com

vida que você passou a viver des-

Deus mudou a partir de agora. A

de ai. O apóstolo Pedro fala dessa

sua nova vida, nas seguintes pala-

três inimigos são: a carne, o mun-

vras: “Bendito seja o Deus e Pai de

do e Satanás.

portante que você faça o seguinte:

o lugar, levantando mãos santas,
sem ira nem contenda.” I Timóteo

nosso Senhor Jesus Cristo, que,

Você pode vencer a carne:

1. Adquira um novo estilo de

segundo a sua grande misericór-

“Andaremos honestamente, como

dia, nos gerou de novo para uma

de dia, não em glutonarias, nem

Durante o Seu ministério na

uma grande avenida através da

viva esperança, pela ressurreição

em bebedeiras, nem em deson-

Terra, Jesus confirmou o que Deus

qual a terra se liga ao céu. Através

de Jesus Cristo dentre os mortos

estidade, nem em dissoluções,

havia dito no Antigo Testamento,

dessa grande via, você pode ir ao

[…] Sendo de novo gerado não de

nem em contendas e inveja. Mas

de que “nem só de pão viverá o

trono da graça divina, bem como

semente corruptível, mas da incor-

revesti-vos do Senhor Jesus Cristo,

homem, mas de toda a palavra

receber os grandes “carrega-

ruptível, pela palavra de Deus, viva,

e não tenhais cuidado da carne em

que sai da boca de Deus.” Mateus

mentos” de bênçãos prometidas

e que permanece para sempre” I

suas concupiscências.” Romanos

04:04. O que o alimento (carne,

por Deus. A oração é o mais elo-

Pedro 01:03-23.

13:13-14.

vida.

02:01,02,08.
A oração é como uma ponte ou

arroz, feijão, massas, legumes,

quente e o mais humilde discurso

Você foi feito nova criatura: a)

Você pode vencer o mundo:

frutas e verduras) é para o corpo,

da alma a Deus. Quando você

segundo a misericórdia de Deus;

“Porque todo o que é nascido de

estudo piedoso da Bíblia Sagrada

ora, Deus intervém alargando as

b) para uma nova esperança; c)

Deus vence o mundo, a nossa fé”

é para a sua alma.

fronteiras de suas possibilidades.

pela ressurreição de Jesus Cristo

I João 05:04.

Se você ainda não possui uma

A Bíblia fala de Elias, um grande

dentre os mortos; d) não de se-

Você pode vencer a Satanás:

Bíblia, adquira-a o mais cedo pos-

profeta de Deus no passado,

mente corruptível; e) da incor-

“Sabemos que todo aquele que é

sível. Em seguida, reserve um

como um homem de fé e triunfante

ruptível semente, pela Palavra de

nascido de Deus não peca; mas o

tempo a cada dia para estudá-la.

na oração. A Bíblia diz que “Elias

Deus.

que de Deus é gerado conserva-se

De preferência escolha um tempo

era um homem sujeito às mesmas

a si mesmo, e o maligno não lhe

para que ao lê-la, você não seja

paixões que nós, e, orando, pediu

toca.” I João 05:18.

Você já não anda segundo a
natureza pecaminosa herdada de

interrompido. Só o estudo praze-

que não chovesse, e, por três anos

seus pais. Pelo contrário, agora

Não se assuste diante da perda

roso e constante da Bíblia é que

e seis meses, não choveu sobre a

você tem a mente e a natureza

de algumas das suas batalhas.

pode enriquecer a sua vida. Davi

terra. E orou outra vez, e o céu deu

de Cristo. Você nasceu da água

Perder uma batalha, não significa

considerava muito feliz o homem

chuva, e a terra produziu o seu fru-

(a Palavra de Deus) e do Espírito

perder a guerra. Certamente que

que “tem o seu prazer na lei do

to” Tiago 05:17-18. Quando você

(João 03:05). O seu novo nasci-

você perderá algumas das suas

Senhor, e na sua lei medita de dia

ora, você está dizendo a Deus

mento procede de cima, do alto,

batalhas, mas o triunfo final será

e de noite.” Salmos 01:02.

que não pode lutar e vencer sem

do céu, de Deus. Não mais se

seu. Segundo a Bíblia, ao apagar

Além de enriquecê-lo espir-

preocupe com o passado. Agora

as luzes desta vida, bem como

itualmente através dum melhor

Jesus mesmo lhe ensina como

você deve olhar só para a frente,

ao brilhar as da eternidade, você

conhecimento de Deus, o estudo

orar eficazmente: “Quando orares,

“para Jesus, autor e consumador

será levado a dizer de forma triun-

diário da Bíblia lhe dará os meios

entra no teu aposento, e, fechan-

da fé […].” Hebreus 12:02.

fal: “Tragada foi a morte na vitória.

de responder convincentemente

do a tua porta, ora a teu Pai que

Onde está, ó morte, o teu aguil-

àqueles que hão de indagar-lhe

está em oculto; e teu Pai, que vê

hão? Onde está, ó inferno, a tua

quando à nova vida que possa

secretamente, te recompensará. E,

vitória?” I Coríntios 15:54-55.

dizer como disse o salmista:

orando, não useis vãs repetições,

“Escondi a tua palavra no meu

como os gentios, que pensam que

coração, para eu não pecar contra

por muito falarem serão ouvidos.

ti.” Salmos 119:11.

Não vos assemelheis pois a eles;

5. Você pode viver vitoriosamente
“Mas graças a Deus que nos dá
a vitória por nosso Senhor Jesus
Cristo” I Coríntios 15:57.

Quatro coisas que você deve
fazer

A sua vida de outrora era uma

O nascer espiritual para Deus é

vida de fracassos e de derrotas

muito parecido com o nascimento

espirituais. Agora, porém, liberto do pecado e salvo por Jesus

o auxílio dEle.

porque o vosso Pai sabe o que
2. Ore constantemente

vos é necessário, antes de vós lho

físico. Assim como um bebê pre-

Assim escreve o apóstolo Pau-

pedirdes” Mateus 06:06-08.

cisa de alimento para crescer

lo: “Admoesto-te pois, antes de

A oração é como o cálcio

Cristo, você tem pela frente uma

sadio e forte, da mesma forma,

tudo, que se façam deprecações,

necessário ao crescimento e for-

deslumbrante vida de triunfos.

você, como um bebê espiritual,

orações, intercessões, e ações

talecimento dos ossos. Para que

Apesar de a partir de agora você

precisa exercitar-se a fim de que

de graças por todos os homens;

você cresça e se desenvolva

passar a possuir três terríveis in-

seja espiritualmente sadio e forte.

pelos reis, e por todos os que

espiritualmente sadio e forte, exer-

imigos. Deus lhe oferece provisão

Com o propósito de ajudá-lo no

estão em eminência […] Quero

cite-se na oração. Deus está dis-

que o habilita a vencê-los. Esses

seu crescimento espiritual, é im-

pois que homens orem em todo

ponível, pronto a atendê-lo.

irmãos
3. Viva fielmente

Jesus, seja por mandamento:

a esta graça, na qual estamos

A Bíblia registra muitos milagres

“Ide por todo o mundo, pregai o

firmes, e nos gloriamos na esper-

Vivendo num mundo em que os

operados por Jesus Cristo. Dentre

evangelho a toda criatura” Mar-

ança da glória de Deus” Romanos

valores morais e espirituais são

esses milagres, consta o de um

cos 16:15, seja por questão de

05:01-02.

tidos em pouca conta, mesmo

endemoniado que foi miraculosa-

gratidão: “Que darei ao Senhor,

Agora você tem paz com o

assim Deus espera que você viva

mente liberto do demônio que o

por todos os benefícios que me

seu semelhante: “Mas agora em

fielmente diante dEle e diante dos

atormentava. Agradecido a Jesus

tem feito? Tomarei o cálice da sal-

Cristo Jesus, vós, que antes es-

homens. Certamente que algumas

pelo que Ele lhe havia feito, aquele

vação e invocarei o nome do Sen-

táveis longe, já pelo sangue de

vezes você será tentado a aban-

homem pediu que Jesus lhe per-

hor.” Salmos 116:12-13.

Cristo chegastes perto. Porque ele

donar o ideal duma vida fiel a Deus

mitisse acompanhá-Lo a partir daí.

e aos princípios do Evangelho, e a

“Jesus, porém, não lhe permitiu,

abraçar os princípios morais do

mas disse-lhe: Vai para a tua casa,

mundo sem Deus. O que fazer

para a tua casa, para os teus, e

Além de tudo quanto você pode

no meio, na sua carne desfez a

no momento em que isto venha

anuncia-lhes quão grandes coisas

saber e fazer decorrente da sua

inimizade, isto é, a lei dos man-

acontecer? Resista. Não abra

o Senhor te fez, e como teve mis-

nova vida em Cristo, existem ainda

damentos, que consistia em orde-

mão da sua fidelidade. Através do

ericórdia de ti.”. Em continuação, o

cinco coisas que Deus está inter-

nanças, para criar em si mesmo

salmista Davi, Deus diz: “Os meus

relato diz que “ele foi, e começou

essado que você tenha; são elas:

dos dois um novo homem, fazen-

olhos procurarão os fiéis da terra,

a anunciar em Decápolis quão

para que estejam comigo; o que

grandes coisas Jesus lhe fizera; e

anda num caminho reto, esse me

todos se maravilhavam.” Marcos

servirá.” Salmos 101:06.

05:18-20.

é a nossa paz, o qual de ambos
Quatro coisas que você pode
ter

os povos fez um; e, derribando a
parede de separação que estava

do a paz, e pela cruz reconciliar
1. A paz verdadeira

ambos com Deus em um corpo,

Na condição de pecador não

matando com elas as inimizades,

remido, o homem está em conflito

e, vindo, ele evangelizou a paz, a

Viver segundo os valores per-

Testemunhar é dizer aos out-

com Deus, como próximo e con-

vós que estáveis longe, e aos que

vertidos deste mundo constitui-

ros o que Jesus fez por você e o

sigo mesmo. Isto é: o pecador que

estavam perto.” Efésios 02:13-17.

se numa forma de infidelidade e

quanto Ele teve misericórdia de

não conhece a Jesus Cristo como

Finalmente, tenha paz com você

de inimizade contra Deus. Isto é

você. Note que aquele homem foi

Salvador pessoal, vive em conflito,

mesmo: “Deixo-vos a paz, a minha

o que a Bíblia chama de andar

mandado por Jesus no sentido de

não conhece a paz verdadeira.

paz vos dou: não vô-la dou como o

“conforme“ (de acordo) com o

testemunhar primeiro para os seus

Essa era a sua situação antes que

mundo a dá. Não se turbe o vosso

mundo. Ela porém, nos adverte

próprios parentes. É isso o que Je-

aceitasse a Jesus e nascesse de

coração, nem se atemorize.” João

de forma mui solene: “E não vos

sus espera de você também. Pos-

novo.

14:27.

conformeis com este mundo, mas

sivelmente os teus parentes não

“Mas agora em Cristo Jesus,

A paz que você agora goza em

transformai-vos

renovação

vão aceitar o seu testemunho da

vós, que antes estáveis longe, já

Deus, com o seu semelhante, e

do vosso entendimento, para que

primeira vez. Não tem problema.

pelo sangue de Cristo chegastes

com você mesmo, resulta da sua

experimenteis qual seja a boa,

Mais cedo ou mais tarde eles hão

perto. Porque ele é a nossa paz, o

aceitação a Jesus Cristo, o “Prínc-

agradável, e perfeita vontade de

de descobrir que o Cristo que fez

qual de ambos os povos fez um; e,

ipe da Paz.” Isaías 09:06.

Deus.” Romanos 12:02.

você nova criatura, tem o poder de

derribando a parede de separação

fazer o mesmo por eles.

que estava no meio, na sua carne

pela

Aos que porventura indaguem

2. O batismo com o Espírito

até onde e quando devem ser fiéis

Depois de ressuscitado dos

desfez a inimizade, isto é, a lei dos

diante de Deus, Jesus Cristo re-

mortos e antes de subir nova-

mandamentos, que consistia em

Quando você aceitou a Jesus

sponde: “Sê fiel até à morte, e dar-

mente para o céu, Jesus prometeu

ordenanças, para criar em si mes-

como seu suficiente Salvador, foi

te-ei a coroa da vida” Apocalipse

a ajuda do Espírito Santo àqueles

mo dos dois um novo homem, fa-

trazido a Ele pelo Espírito Santo.

02:10. Isto é: ainda que a sua

que

testemunhar

zendo a paz, e pela cruz reconciliar

Ele lhe convenceu do pecado,

decisão de seguir a Jesus Cristo,

dEle. Ele prometeu isso, quando

ambos com Deus em um corpo,

da justiça e do juízo (vide João

em algum momento, exija como

disse: “Mas recebereis a virtude do

matando com elas as inimizades.”

16.18). Agora, que você é um

pagamento a sua morte física, não

Espírito Santo, que há de vir sobre

Efésios 02:13-16.

crente em Jesus, precisa ser ba-

importa, seja fiel até aí, na esper-

vós; e ser-me-eis testemunhas,

Agora você tem paz com Deus:

tizado e cheio do Espírito Santo.

ança da vida da ressurreição “a

tanto em Jerusalém como em toda

“Sendo pois justificados pela fé,

Quanto a esta grande benção à

coroa da vida”.

a Judéia e Samaria, e até aos con-

temos paz com Deus, por nosso

disposição do crente, disse João

fins da terra” Atos 01:08.

Senhor Jesus Cristo; pelo qual

Batista: “Eu, em verdade tenho-vos

também temos entrada pela fé

batizado com água; ele [Jesus]

4. Tenha comunhão com seus

desejassem

Você

deve

testemunhar

de

Santo

porém, vos batizará com o Espírito

no Senhor e faz o bem; habitarás

Senhor Jesus Cristo, que transfor-

Santo.” Marcos 01:08.

na terra, e verdadeiramente serás

mará o nosso corpo abatido, para

No momento em que você for

alimentado. Deleita-te também no

ser conforme o seu corpo glorioso,

batizado com o Espírito Santo,

Senhor, e ele te concederá o que

segundo o seu eficaz poder de su-

você será cheio do poder divino

deseja o seu coração. Entrega o

jeitar também a si todas as coisas.”

para, com autoridade, testemun-

teu caminho no Senhor; confia

Filipenses 03:20-21.

har de Jesus para o maior número

nele, e ele tudo fará. Ele fará so-

Na sua revelação, registrada

de pessoas possível. Jesus falou

bressair a tua justiça como a luz, e

no Apocalipse, o apóstolo João

acerca dessa experiência gloriosa,

o teu juízo como o meio-dia. Des-

descreve o céu como a habitação

quando disse: “Mas recebereis

cansa no Senhor, e espera nele;

domiciliar de Deus com os ho-

a virtude do Espírito Santo, que

não indignes por causa daquele

mens redimidos de toda a terra.

há de vir sobre vós; e ser-me-eis

que prospera em seu caminho, por

“Eis aqui o tabernáculo de Deus

testemunhas, tanto em Jerusalém,

causa do homem que executa as-

com os homens, pois com eles

como em toda a Judéia e Samaria,

tutos intentos. Deixa a ira, e aban-

habitará, e eles serão o seu povo,

e até aos confins da terra.” Atos

dona o furor; não te indignes para

e o mesmo Deus estará com eles,

01:08. Procure saber mais sobre

fazer o mal.” Salmos 37:01-08.

e será o seu Deus. E Deus limpará

o batismo com o Espírito Santo.

“Confia”, “deleita-te”, “entrega”

de seus olhos toda lágrima; e não

e “descansa” no Senhor, são ter-

haverá mais morte, nem pranto,

mos que na prática indicam a

nem clamor, nem dor […]” Apoc-

3. Uma vida melhor

confiança que você precisa ter

alipse 21:03-04.

Antes que qualquer outra coisa,

em Deus. O que Deus lhe tem

Jesus o inclui na sua oração

a nova vida que você agora tem

prometido, Ele fará. “Deus não

feita ao Pai, há quase dois mil

em Cristo traduz-se numa vida

é homem, para que minta; nem

anos, desejando ter você junto a

melhor. Mas, melhor em que sen-

filho do homem, para que se arre-

Ele, para sempre: “Pai, aqueles

tido? Perguntaria você. A sua nova

penda. Porventura diria ele, e não

que me deste quero que, onde

vida se constitui numa vida cada

faria? Ou faria, e não confirmaria?”

eu estiver, também eles estejam

vez melhor, à medida em que ela

Números 23:14.

comigo, para que vejam a minha

Busque-o. Ele é para você!

procede de Deus através de Jesus
Cristo, que disse: “O ladrão [que é

glória que me deste; porque te me
4. O céu

hás amado antes da fundação do

o diabo] não vem senão a roubar,

O ponto mais elevado de Sua

mundo.” João 17:24.

a matar, e a destruir; eu vim para

existência de seguir a Jesus será

que tenham vida, e a tenham com

o privilégio de estar para sempre

Agora que você tomou conheci-

abundância.” João 10:10. Vida

na Sua augusta presença, bem

mento de todas estas coisas que

abundante em Cristo, é a vida ple-

como desfrutar das riquezas e

Deus quer que você saiba, faça e

na, melhor em todos os sentidos.

tesouros do Seu reino vindouro.

tenha, decida-se por jamais aban-

Em primeiro lugar Deus quer

Quanto a isto escreveu o apóstolo

donar a decisão de seguir Jesus.

que você desfrute de bênçãos

Paulo: “As coisas que o olho não

Jamais dê as costas a Deus. Ele

espirituais: “Bendito o Deus e Pai

viu, e o ouvido não ouviu, e não

mesmo diz: “Mas o justo viverá da

de nosso Senhor Jesus Cristo, o

subiram ao coração do homem,

fé; e, se ele recuar, a minha alma

qual nos abençoou com todas as

são as coisas que Deus preparou

não tem prazer nele.” Hebreus

bênçãos espirituais nos lugares

para os que o amam.” I Coríntios

10:30.

celestiais em Cristo” Efésios 01:03.

02:09. Apesar do Espírito Santo já

“Nós, porém, não somos daque-

É importante você atentar para

lhe ter revelado parte dessas “coi-

les que se retiram para a perdição,

o que disse o salmista Davi: “Não

sas escondidas”, a grande maioria

mas daqueles que creem para a

te indignes por causa dos malfei-

delas lhe aguarda no céu.

conservação da alma.” Hebreus

tores, nem tenhas inveja dos que

A Bíblia designa o céu como a

obram a iniquidade. Porque cedo

cidade dos crentes: “Mas a nos-

serão ceifados com a erva, e mur-

sa cidade está nos céus, donde

charam como a verdura. Confia

também esperamos o Salvador, o

10:39.
Ap. Antonio Carlos C B Oliveira
Presidente do Ministério
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