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Uma mega operação contra os 

crentes que não frequentam a 
E B D  -  E s c o l a  B í b l i c a  
Dominical,   está sendo 

realizada neste mês na cidade de 
Timon-MA e demais cidades do 
Brasil e do mundo. O justo Juíz 
da 1ª Vara Celestial O JEOVÁ 
SHAPHATAR já expediu  
milhares de mandados de 

busca e repreensão que devem 
ser cumpridos nas residências 

desses crentes ainda essa semana. 
E s s a  a ç ã o  f o i  d e f l a g r a d a  a p ó s  

desdobramento da operação ‘‘O Agir de Deus na Vida do 
Crente’’, que constatou que muitos deles não estão 
participando da EBD, deixando então de crescerem mais 
ainda no conhecimento da Palavra de Deus.

Segundo o Comadante da operação, o General Espírito 
Santo, já foram feitas diversas visitas em vários corações de 
crentes, onde alguns já se conscientizaram que devem 
participar da EBD; porém, outros fizeram promessas se 
comprometendo frequentá-la, e muitos inventaram 
desculpas diversas. Mas o Serviço de Inteligência do Céu 
(SIC), está averiguando todas as justificativas e desculpas 
que estão sendo dadas. A suspeita é que muitas delas não são 
convincentes.

Mandados de busca serão cumpridos 
nas residências ainda essa semana.

Todos os Domingos às 8:30h

Antes crescei na graça e conhecimento de nosso 
Senhor e Salvador, Jesus Cristo. 

A ele seja dada a glória, assim agora,
 como no dia da eternidade. Amém!

O lugar para você e sua família
estudarem a Palavra de Deus

‘‘

’’(2 Pedro 3.18)

VOCÊ NÃO FREQUENTA A EBD?
Polícia Celestial Está à Sua Procura.

Nossa Bandeira e Logo Marca

DIRETOR GERAL
Pr. Euvaldo Pereira de Sá

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA EBD-2014
Dc. Jorge Rios dos Santos

(Templo Central)

Dc. Genival Lisboa dos Santos
(Cong. Parque Alvorada)

Aux. Maurileno Moura Silva
(Cong. Parque Piauí II)

Dc. Deusamar Silva Rocha
(Cong. Rua 30)

Aux. Valdinar Viana Silva
(Cong. Resid. Novo Tempo)

DIRETORIA
1º Secretário: Solange Mendes (Templo Central)

1º Tesoureiro: Anne Veras (Templo Central)
2º Tesoureiro: Ystaygon Vanderson (São Francisco)
Relações Públicas: Mauricio A. Silva (Parque União)

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
Nádia Julieny L. Alves ( São Francisco)

 Joelma da Cruz (Templo Central)
 Luana Moraes (Templo Central)
 Lindinalva Luz (Parque Piauí II)
 Edna Maria C. Sousa (Rua 11)

 José dos Santos Oliveira (Parque Alvorada)
Kadna Alves (Mateuzinho)

EBDEBDEBDEBD
conVidaconVidaconVida
Escola do mundo!

você para a maior e melhor



Promoção “EBD  – Eu compar�lho essa ideia!”
As primeiras 50 pessoas que acessarem o site: www.facebook.com/ebd.�mon e 

compar�lharem a imagem “EBD  – Eu compar�lho essa ideia!” no seu facebook e 
conseguirem 20 cur�das, 15 comentários e 10 compar�lhamentos concorrerão ao 
sorteio de 01 (um) Tablet. Ver regulamento no site h�p://www.ebdad�mon.com

Saudável!!

DEZ MOTIVOS PARA FREQUENTAR A EBD
1. Porque você tem necessidade do genuíno e sadio alimento 
espiritual que só pode ser obtido pelo estudo claro, metódico, 
continuado e progressivo da Palavra de Deus, ensinado na escola 
Dominical.

2. Porque você cresce e desenvolve-se através do estudo da 
Palavra de Deus.

3. Porque cumpre os objetivos da igreja do Senhor, pois os 
objetivos da escola Dominical são os mesmos da igreja.

4. Porque você adquire qualidade bíblica e espiritual permanente, 
pois é a Escola Dominical que determina a qualidade e o nível 
espiritual da igreja local, e não os outros departamentos como a 
união de mocidade e de mulheres, por mais excelentes que eles 
sejam.

5. Porque você (seja adulto, jovem, adolescente ou criança) 
adquire uma fé mais robusta e madura, e, assim estará pronto e 
mais apto para desempenhar as atividades da Obra de Deus.

6. Porque você desenvolve a sua espiritualidade e o seu caráter 
cristão.

7. Porque você aprende e realiza a evangelização na Escola 
Dominical e através dela; além disso, aprende a amar e a cooperar 
com a obra missionária.

8. Porque você tem oportunidades ilimitadas para servir ao Senhor, 
pois a Escola Dominical é o lugar para a descoberta, motivação e 
treinamento de novos talentos.

9. Porque você se reúne com a sua família, fortalecendo o 
relacionamento entre pais e filhos, as crianças crescem na 
disciplina do Senhor; e os casais aperfeiçoam a vida conjugal.

10. Porque sua vida espiritual é avivada, pois a Escola Dominical é 
uma fonte de avivamento, porque onde a Palavra de Deus é 
ensinada e praticada o avivamento acontece.

Fonte: Folheto da CPAD - A Editora da Escola Dominical

EBD
 ENCONTRO PEDAGÓGICO

(Todo primeiro domingo de cada trimestre)
Dias: 02/02; 06/04; 06/07; 05/10 - às 14h

 5ª CONFERÊNCIA DA EBD
Dias: 25, 26 e 27 de abril de 2014.

 ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS - EBF
Período das férias 

 DIA NACIONAL DA EBD
3º domingo de setembro - 21/09

 CONFRATERNIZAÇÃO GERAL DA EBD
Data a ser definida em dezembro

EBD.Mí
dia

s

www.ebdadtimon.com

Facebook.com/ebd.timon

EBD
Programa

Todos os sábados às 18h

Timon FM 87.9MHz
Apresentação:

Genival Lisboa e Maurileno

Telefone: (99) 3212 - 6559
Site: www.portaltimonfm.com.br

Participação Popular:Metas em 2014

2014

80%
65%

dos crentes matriculados na EBD até 
o nal do ano, cada Igreja.

 

dos matriculados presentes na EBD. 

Empresas Amigas da EBD - Timon
Estas empresas apoiam a Escola Bíblica Dominical. Se você deseja
também formar essa parceria, procure-nos. Será um prazer tê-lo em

 nossa seleta lista de empresas amigas da EBD - Timon!

Fone: (99) 3212-1277Fone: (99)3212-5152


