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“... para a edificação do corpo de Cristo.” - Efésios 4.12

Corpo Vivo ><>

Quão diferente esta função, dada aos apóstolos, do que 
aquela de alguns sacerdotes de nosso tempo que afirmam 
ter o poder de repetir o sacrifício do Calvário e de perdoar o 
pecador arrependido de seus pecados. O Mestre não disse a 
seus seguidores para serem sacerdotes de sacrifícios, mas 
testemunhas daquilo que havia feito e haveria de fazer.

OLHAR PARA JESUS É A CONDIÇÃO
PARA SERMOS TESTEMUNHAS
De que maneira podemos ser testemunhas d’Ele?  Enquanto 
o contemplamos nós iremos refleti-lo; e quando o refletimos 
estamos sendo transformados à sua própria imagem, de 
glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito(2 Co 3.18).  
Isto não irá envolver um esforço extremo para sermos 
testemunhas dele se estivermos vivendo em comunhão com 
ele. A luz é auto-reveladora. Através de infinitas expressões 
e toques, a luz que estamos recebendo dele irá brilhar à 
nossa frente, e os homens inconscientemente serão levados 
a crer nele que nos fez como somos.

(* Extraído do Livro “Our Daily Homily”, Pág. 90, de F. B. Meyer, com tradução de Telmo P. Weber) - F.B.Meyer era homem cheio do Espírito Santo, de coração 
compassivo e aprofundado na Escritura. Nasceu em Londres e até hoje edifica muitos leitores com suas excelentes meditações em língua inglesa. Viveu de 1847 a 1929)

O DAR TESTEMUNHO DELE IRÁ ESPALHAR-SE
POR NOSSOS SUCESSIVOS CÍRCULOS DE INFLUÊNCIA
Como aquelas pequenas ondas que se sucedem ao 
jogarmos uma pedra sobre um lago das montanhas.  
Alguns pensam que poderiam testemunhar com mais 
eficiência nos distantes confins da terra, mas negligenciam 
a Jerusalém onde vivem. Aqueles que começam aqui 
serão guiados quase inconscientemente à Judéia dos seus 
parentescos e à Samaria de suas amizades e assim até além 
de outras fronteiras.

PARA TESTEMUNHARMOS JÁ TEMOS
TODO O SUPREMO PODER
Quando for exigido o nosso testemunho podemos clamar 
por este poder em qualquer emergência. Ele sempre 
estará à mão e dentro de nosso alcance. A mão da fé, o 
coração aberto, não receberão somente um poder, um 
atributo apenas, mas o Espírito Santo que sempre vem 
acompanhado deste poder. Não este poder, mas Ele.

“... e sereis minhas testemunhas...” *
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No grupo, compartilhar com os irmãos e amigos 
(contatos) sobre a nossa justiça, que é Cristo, e a 
experiência de viver pela fé nele.

17 a 23/08
“ASSIM TAMBÉM ANDEMOS NÓS
EM NOVIDADE DE VIDA”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 5 e 6.
No grupo, compartilhar com os irmãos e amigos 
(contatos) sobre o significado de estar “morto com 
Cristo” e a esperança da ressurreição?

24 a 30/08
“PORQUE A LEI DO ESPÍRITO DA VIDA, EM CRISTO 
JESUS, TE LIVROU DA LEI DO PECADO E DA MORTE”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 7 e 8.
No grupo, compartilhar com os irmãos e amigos 
(contatos) sobre as vitórias que temos em nossas lutas 
interiores, quando descobrimos o segredo do constante 
andar no Espírito.

31/08 a 06/09
“AQUELE QUE NELE CRÊ NÃO SERÁ CONFUNDIDO”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 9, 10 e 11.
No grupo, compartilhar com os irmãos e amigos 
(contatos) acerca da misericórdia de Deus que alcança 
a toda humanidade, não por méritos, mas por causa da 
soberania e do amor de Deus.

No mês de AGOSTO, até a ceia de setembro, vamos 
ler, meditar e compartilhar sobre alguns capítulos da 
carta aos Romanos, buscando do Senhor revelação sobre 
a realidade da nova vida, em Cristo. Não mais incrédulos 
ou “religiosos” (no sentido de simples aparência, 
sem uma prática coerente), mas “amados de Deus” e 
“chamados para [ser] santos” (Rm 1.7), o que se revela em 
uma vida vitoriosa sobre o pecado e a carne.

Cada discípulo deve observar o roteiro abaixo, com 
leituras diárias, compartilhando nos encontros o que 
recebeu do Espírito Santo. Incentivamos o convite a 
amigos e parentes que estão sendo evangelizados a 
participarem das reuniões da igreja nas casas.Vamos 
usar esse tempo com muita atenção ao mover do Espírito, 
falando, orando, curando, profetizando, evangelizando, 
enfim, sendo usados conforme a vontade do Senhor:

03 a 09/08
“ESTES MOSTRAM A NORMA DA LEI
GRAVADA NO SEU CORAÇÃO ”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 1 e 2.
No grupo, compartilhar com os irmãos e amigos (contatos) 
dando testemunho de como o Senhor operou esta mudança 
em nós: de um “coração insensato” e uma vida de pecado, 
para um coração que se alegra em fazer a vontade do Pai.

 10 a 16/08
“CREU EM DEUS, E ISSO LHE FOI
IMPUTADO PARA JUSTIÇA”
Ler e meditar em casa durante a semana:
Romanos 3 e 4.

Decasaemcasa

O livro de Daniel (o “Apocalipse do antigo 
testamento”) contém lições que são extremamente 
atuais. No capítulo 3 encontraremos uma atitude prática 
de obediência ao chamado de seguir e perder a vida por 
causa do Senhor: Nabucodonosor fez uma imagem e 
deu uma ordem para que os povos e nações de todas as 
línguas se prostrassem diante dela (vs. 4). Quem não 
obedecesse seria lançado na fornalha (vs.6).

Três homens, Sadraque, Mesaque e Abede-Nego, não 
se prostraram diante da imagem. Chamados pelo rei e 
questionados sobre “quem é o Deus que vos poderá livrar 
das minhas mãos?” (vs.15), responderam: “se o nosso 
Deus, a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da 
fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, oh rei.” Eles 
não disseram que Deus iria livrá-los, mas “SE ele quiser 
nos livrar, nos livrará”. Eles decidiram confiar em Deus 
e aceitaram perder a vida se essa fosse a vontade do 
Senhor. Para se ter uma atitude como esta é necessário 
conhecer ao Senhor a quem servimos, tendo certeza de 
quem ele é e do que ele é capaz de fazer. 

A partir desse exemplo precisamos avaliar se a nossa 
vida está baseada apenas em vir a encontros da igreja, 
ou em uma constante comunhão e intimidade com 
Deus. A ameaça sobre eles era grande, mas eles foram 
fortalecidos porque conheciam o Senhor em intimidade. 
Era maior a revelação de quem o Senhor é. Em Mt.16.24 
há um convite para aqueles que viram Jesus e sabem 
quem ele é. Quem aceitar esse convite terá a mesma 
experiência descrita em Jó 42: 5: “Eu te conhecia só 
de ouvir, mas agora os meus olhos te vêem.” Este é o 
segredo que nos fortalecerá.

Nabucodonosor se encheu de fúria e “transtornado o 
aspecto do seu rosto, ordenou que fosse acesa a fornalha 
sete vezes mais” (vs. 19). A fúria do Rei nos faz lembrar 
o que Jesus disse: “de todos sereis odiados por causa do 
meu nome”. Então, Nabucodonosor mandou seus soldados 
mais poderosos lançar aqueles homens juntos na fornalha 
(vs.20-23). O que acontece a seguir é o milagre que 
transtorna Nabucodonosor, a ponto dele declarar: “Não 
lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Eu, 
porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando 
dentro do fogo, sem nenhum dano; e o aspecto do quarto é 
semelhante a um filho dos deuses” (vs. 24-25).

Assim, os três homens representam a igreja. E 
o cenário é comparável aos tempos atuais, onde a 
igreja sofre forte pressão e é grandemente ameaçada. 
Entretanto, na continuidade do milagre, ao olhar para 

Ouça esta ministração completa em nosso canal no Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=zYj0owawcfU&feature=youtu.be

dentro da fornalha, Nabucodonosor os enxerga soltos, 
sem se queimar e ainda enxerga um quarto homem, 
junto aos três que lançara no fogo. Sabemos que o 
quarto homem é o Senhor. E nesta operação divina, o 
ódio do rei converte-se em admiração. A ira que recaiu 
sobre eles resultou em louvor em seus corações. Jesus 
disse “...quando os homens vos odiarem e quando 
vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e 
rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do 
Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e exultai” 
(Lc.6.22-23). Portanto, podemos nos alegrar, pois há um 
caminho glorioso preparado para a igreja de Deus! 

O lugar mais seguro para estar era justamente dentro 
da fornalha, e não fora dela. Jesus estava lá dentro, e, 
portanto, lá era o lugar do louvor e da festa. A igreja 
é o corpo de Cristo, a vida de Deus na terra, e assim 
não existe ameaça real à igreja. Existem os que nos 
ameaçam, mas se eles resolvem aumentar as ameaças, 
como no exemplo da fornalha que fora aumentada em 
temperatura sete vezes mais, ai começa o louvor! Não 
importa onde estejamos, seja na fornalha ou em outro 
lugar, sendo o corpo de Cristo, a presença do Senhor 
Jesus lá estará (leia At. 4.23-31 – a oração dos discípulos 
em face à perseguição que sofreram).

O fogo da fornalha não teve poder algum sobre os 
homens ou suas vestes (vs. 27), mas sobre as cordas que os 
prendiam, sim. E é esta a confiança que pertence à igreja: 
não importa o tipo de luta que virá, não haverá nenhuma 
situação, tribulação ou perseguição que nos amarre ou 
que nos prenda, pois no Senhor nos mantemos livres.

O desfecho da intervenção divina foi a rendição de 
Nabucodonosor a Deus e o seu testemunho de honra aos 
três homens que “confiaram no Senhor (...) preferindo 
entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer 
outro deus, senão ao seu Deus” (vs.28-29). Que tremendo 
exemplo para a igreja hoje! Que confiança podemos 
ter em nosso Senhor, que conhece as ameaças que 
sofremos e ainda sofreremos, mas que estará conosco 
até a consumação dos séculos, e promete derramar do 
Seu Espírito sobre toda a carne! A igreja será cheia do 
Espírito Santo, intrepidez e autoridade sobre este mundo 
tenebroso. Não tenhamos medo, pois ainda que as coisas 
piorem no mundo, a igreja já está nas regiões celestiais, 
vivendo na eternidade! (1Pe 3.13-15)

Os quatro homens na fornalha (Daniel 3)
Por Moacir Adornes

julho 2015
Bruno & Katia Fabiano & Edjane

Exortando, edificando e consolando
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SAMIR E LUCIANE
Em Junho passado, 14 irmãos do Brasil (José Gustavo e 

Madalena; Moisés e Leid; Fernando e Denise; João Henrique 
Reis Menegotto; Nicolas e Thaíse; Samir e Luciane, com 
Júlia e Manuela; e Débora Correa) estiveram em London-
ON, Canadá junto com um grupo de irmãos novos em Cristo, 
os quais tem sido cuidados por Osvaldo e Marina, que 
saíram de Porto Alegre a dois anos para serem usados pelo 
Senhor Jesus naquele país.

A experiência deste deslocamento em grupo foi 
muito enriquecedora, visto que cada uma dessas pessoas 
manifestou algum dom específico de Deus para a edificação 
da igreja, para a vida em família. Assim, nos gestos de amor, 
ou na palavra de ensino, profético ou exortação, vivendo dias 
intensos de comunhão e em família, pudemos experimentar 
as riquezas de Cristo, discernindo o corpo e enriquecidos na 
revelação de que somos membros uns dos outros.

Dos dias 04 a 07 de junho tivemos um retiro de 
fundamentação junto aos irmãos cuidados por Osvaldo 
e Marina e alguns visitantes de outras congregações. A 
ministração ficou sob responsabilidade do José Gustavo 
e do Osvaldo, tendo a participação dos irmãos brasileiros 
através de palavras e cânticos que o Espírito ia dando no 
decorrer do encontro. 

Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele deu a mim 
e à minha família de estarmos com esta amada igreja em 
London. Fomos fortalecidos na fé e incentivados a prosseguir 
buscando cumprir o propósito de Deus, além de termos sido 
agraciados com a comunhão com a família Carvalho, bem 
como Arthur e família e demais irmãos de London.

FERNANDO E DENISE
Não é muito fácil relatar em poucas palavras aquilo que 

experimentamos no período em que estivemos no Canadá 
junto com a igreja que se reúne na casa do nosso irmão 
Osvaldo, em London-ON. Particularmente, minha experiência 
e da Denise, caracterizou-se por um período de intensa 
comunhão com os irmãos e ao mesmo tempo de refrigério. 

Deus está levantando uma igreja que começa 
a caminhar fundamentada no evangelho do reino, 
entendendo a importância da aplicação das verdades da 
palavra em suas vidas e da necessidade de caminharem 
bem próximos uns dos outros. 

Foi muito gostoso ver legítimos canadenses sentados ao 
redor de uma mesa desfrutando de uma comunhão e amizade 
sem a preocupação com um horário rígido de saída (muito 
comum na cultura local).  Pude ver que estão comprometidos 
em participar dos encontros e em repartir aquilo que 
recebem do Senhor, deixando de ser meros expectadores, 
para serem participantes do que Deus quer fazer na igreja.

Sei que existem muitos desafios para serem vencidos, 
mas tenho certeza que muitas barreiras culturais já foram 
derrubadas para que a “cultura do reino de Deus” seja 
estabelecida.

“Estou plenamente certo de que aquele que começou 
boa obra em vós há de completá-la até o Dia de Cristo 
Jesus” Fil. 1:6

Este é o texto que vem ao meu coração e creio que 
sintetiza bem o que vi neste tempo que passei com parte da 
igreja do Canadá!

Glória a Deus que cuida de sua igreja em todo o mundo!

NICOLAS E THAISE
Fomos muito abençoados nos dias que passamos 

na cidade de London, no Canadá, com os irmãos. Um 
verdadeiro privilégio ver de perto e poder participar de 
algo tão lindo que Deus está construindo naquela cidade, 
onde famílias inteiras estão tendo seus olhos abertos para 
o mais puro evangelho do Reino de Deus. A simplicidade da 
palavra de Deus e os fundamentos da fé tem sido ensinados 
e praticados entre eles e, através disso, o Espírito Santo 
tem transformado suas vidas. Nos identificamos muito com 
os irmãos canadenses, conversamos bastante, repartimos 
histórias, oramos e recebemos oração. Fomos marcados 
por esse breve tempo no Canadá, e, em unidade, voltamos 
trazendo no coração aqueles queridos irmãos.

Honramos a vida do Osvaldo e sua família, que além 
dos trabalhos seculares, têm sido corajosos no Senhor para 
proclamar a verdade, que é Jesus. Fomos muito edificados 
pela hospitalidade e carinho com que fomos recebidos em 
sua casa, junto com muitos brasileiros visitantes.

JOSÉ GUSTAVO E MADALENA
Gostaria de reforçar o que os outros irmãos disseram 

no sentido de que aquela congregação no Canadá foi 
abençoada pelo corpo de Cristo, numa demonstração clara 
dessa realidade espiritual. 

Ficamos 1 ou 2 semanas cada família, compartilhando 
com os irmãos, orando (nos ruas e nas casas) pela cidade e 
pelo estabelecimento do reino naquele lugar, evangelizando, 
levando o amor e o poder de Deus aos cativos do diabo 
(literalmente). Mas é certo que ao final não ficou em destaque, 
para nenhum deles, a figura desta ou daquela pessoa, mas sim 
a expressão de amor de uma parte do corpo de Cristo que está 
geograficamente longe, mas muito próxima em um vínculo de 
amor que só o Espírito Santo pode produzir.

Quando o Apóstolo Paulo teve a visão de Jesus a 
caminho de Damasco, recebeu revelação do que é o corpo 
de Cristo, porque, perseguindo os membros do corpo, ele 
estava indo contra a cabeça, o próprio Senhor Jesus. E 
depois foi abençoado por aqueles que ele queria prender 
e matar. De certa forma, essa revelação também se repete 
para aqueles que nos recebem quando nos dispomos a ser 
as mãos e os pés do Senhor, em serviço de amor. Não fomos 
perseguidos no Canadá. Pelo contrário, fomos muito bem 
recebidos. Porém, a sensação de que somos membros uns 
dos outros, ficou tão clara para eles (e nós) quanto ficou 
para Paulo ao ser acolhido pela igreja.

Lembrem-se de orar por aqueles irmãos. Cremos que Deus tem muito 
mais para fazer ali e vai cumprir o seu propósito em toda a Terra.

London-ON, Canadá

O Campo é o Mundo

London-ON, CanadáLondon-ON, CanadáLondon-ON, CanadáLondon-ON, Canadá

42°59�01�N 81°14�59�O

LON
DON
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Informativo com o propósito de servir o Corpo de Cristo

Canoas
contato com Gilberto Daniel (3032-1997)
e Roberto Moreira (3466-0272)
Charqueadas
contato com Cláudio Mechebeyer (3658-2592)
Cachoeirinha
contato com José Acosta (3469-5938)
e Mário Cesar Dietrich (8526-6924)
Dois Irmãos
contato com Ilário Dresch (3564-3889)

Gravataí
contato com Adriano Alves (3490-5977)
e Dione Almeida (4063-8494)
Novo Hamburgo - contato com Aguilar (3097-5991)
São Leopoldo
contato com Mauro Werkhäuser (3568-8661)
e Emílio Mihara (3592-3773)
Viamão
contato com Mauro Fraga (3434-3499)
e Herberto de Oliveira (9953-2396 - Tarumã)

Locais de Encontro da Congregação
Rua Monteiro Lobato, 422 (próximo à Av. Ipiranga)
Bairro Partenon - Porto Alegre/RS
Bairro Indio Jari (Eduardo - 9948-7755)
Secretaria: Das 9h às 12h - (51) 3398-3285
Chácara Figueira Frutífera - RS 118 - nº 2285
Bairro Tarumã - Viamão/RS - (51) 3485-2705

Responsável: Telmo Weber (51) 3779-6593 e equipe editorial
Tiragem: 1000 exemplares (distribuição interna e gratuita)

BATISMO - 05/09, às 15h, na chácara. Inscrições via 
discipuladores pelo fone 3398-3285, pela manhã.

CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR
Sábado (05/09) às 19h e domingo (06/09) às 9h30.

ENCONTROS HABITUAIS: 
JOVENS e ADOLESCENTES, sextas às 20h, na sede
ORAÇÃO de senhoras, terças às 15h, na sede
ORAÇÃO PARA TODOS, quintas, às 6h30 da manhã, na sede
ZONA SUL -Rua Almirante Delamare, 53 - Bairro 
Tristeza. No último domingo do mês, às 19h

OUÇA (pela Rádio Esperança, 1390 AM) ou ASSISTA
(pela Internet) o programa GERAÇÃO DE IMPACTO,
com apresentação de Sandra Melo. Domingos, às 19h.

Região Metropolitana (congregações servidas por nós)

ENCONTROS DE FUNDAMENTAÇÃO - para novos, aos 
sábados, das 16h a 18h, a partir de 08 de agosto.

ENCONTROS DE “EDIFICAÇÃO” - para os que já passaram 
pela Fundamentação, em setembro: 14, 15, 21, 22, 28 e 29.

ENCONTRO GERAL PARA AS IRMÃS
Dia 16/08 às 15h, na sede.

ENCONTRO NACIONAL PARA PASTORES E LÍDERES
De 25 a 28/08, na chácara.

ENCONTRO GERAL DE DISCIPULADORES
Dia 29/08, das 9h às 13h, na sede.

RETIRO para ADOLESCENTES de 12 e 13 anos
De 05 a 07/09, na chácara. Inscrições após os cultos.

Batizados no mês de julho:
Bruno Brandão (Márcio Nascimento)

ComunicaçõesVidaemcomunidade

Fase para Cristo
“O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, 

porque o SENHOR me ungiu para pregar boas-novas aos 
quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de 
coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em 
liberdade os algemados; a apregoar o ano aceitável do 
SENHOR e o dia da vingança do nosso Deus; a consolar 
todos os que choram.” (Is 61:1-2)

Há quatro anos atrás uma missionária enviada pela 
junta de missões Batista começou um trabalho nas 
unidades da FASE (Fundação de Atendimento Sócio-
Educativo), fazendo os primeiros contatos com os diretores 
e agentes para colocar as igrejas lá dentro. No decorrer 
desses anos foram muitos desafios que enfrentamos para 
que pudéssemos ter a abertura a palavra, porém o Senhor 
tem nos dado vitória. Sabemos que existe uma resistencia 
maligna para que aquelas vidas não ouçam as boas 
novas, mas pela graça de Deus hoje temos equipes que 
evangelizam em todas as 6 unidades.

Neste serviço ao Senhor temos em vista a salvação 
dos menores infratores, familiares e agentes.

Deus tem nos levado a amar aquelas vidas com a 
proclamação do evangelho pelas equipes lá dentro, 
também conversando e ouvindo o que eles tem a dizer, 
jogando bola, orando, servindo, etc., Com os familiares 
buscamos fazer mensalmente um encontro no pátio, 
procalmando, orando e servindo um lanche, pois muitos 
vem de longe e cedo para pegar as fichas e acabam 
ficando sem comer. Com os agentes buscamos fazer 
refeiçoes especiais e oficinas, para servir e amar por 

palavras e ações, de todas as formas temos buscado 
manifestar a vida de Cristo.

Temos vistos adolescentes muito abertos a palavra 
e que tem demonstrado querer viver a vida de Deus, no 
entanto, o trabalho não termina quando eles tomam 
uma decisão, mas começa. Muitos deles acabam 
retrocedendo devido ao contexto e a velha vida que 
os atrai após as suas saídas, a intensidade necessária 
no começo para ensinar a guardar todas as coisas 
que o Senhor ensinou estava sendo uma dificuldade. 
Começamos a buscar o Senhor em oração em relação 
a este assunto, e ele nos direcionou a termos um lugar 
neutro, disponível para os internos regressos, para serem 
instruídos na palavra pelo discipulado e também serem 
ordenados em suas vidas (caráter, princípios, valores, 
etc), palestras, cursos, etc com o fim de serem inseridos 
na sociedade e entrarem no mercado de trabalho.

Nestes quatro anos temos visto a boa mão do Senhor 
nos conduzindo e guardando em todas as coisas, 
somos apenas vasos de barros nas mãos do Senhor, a 
excelência do poder vem de Deus. O que nos alegra e a 
nossa recompensa é ver o nosso amada Senhor Jesus 
Cristo sendo glorificado através de cada vida salva.

O chamado de Deus continua ecoando em acada 
alma sem Cristo, “...A quem enviarei, quem há de ir por 
nós?...” (Is 6:8) seja orando, indo ou contribuindo, que 
possamos seguir o exemplo do profeta Isaías e muitos 
outros, “...eis-me aqui, envia-me a mim” (Is 6:8)

Por Eduardo Arakaki



(51) 32370194

QUARTA-FEIRA PROMOCIONAL: INFORME-SE
Dr. Ervino Roll – OAB/RS 9.907

Dr. Marcelo Braz – OAB/RS 78.746
Dra. Christine Roll – OAB/RS 57.097

Av. Otávio Rocha, 116, conj. 51, Centro, POA
Fones (51) 3224-5365 e 3212-5906

DIREITO DO TRABALHO,
DIREITO DO CONSUMIDOR E INSS

ELÉTRICA EM GERAL
bilnei@hotmail.com

51 3384.4043
51 9940.2037 (vivo)
51 9371.1948 (claro)

O SENHOR É MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ (SALMOS 23)

Anunciar neste espaço é uma forma de cooperar com a obra do Reino, procurar estes 
profissionais cristãos é uma maneira de “prefefir-nos em honra”, como diz em Romanos 12:10. 
Para informações ligue: 3340-8946 - com Vitor).

Corpo Vivo ><>


