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I N F O R M A T I V O

ALAMEDA

Quando pessoas das mais diferentes religiões chegam à igreja, 
com as mais variadas expectativas ou necessidades, a 
liderança é desafiada a revelar, não somente amor e atenção, 
mas respostas, vida de poder e conhecimento de Deus.





“... quando chegou, e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortava 
a todos a perseverarem no Senhor, com firmeza de coração” Atos 11:23

A igreja de Jesus recebe pessoas de todas as culturas, níveis 
sociais, econômicos e outras práticas religiosas. A igreja já foi compa-
rada a “Arca de Noé”, onde pessoas tão diferentes, em todos os senti-
dos, são habilitadas a viverem unidas, em comunhão, buscando os 
mesmos propósitos e submissas ao mesmo Espírito, tendo a Palavra, 
o evangelho, como fundamento de suas crenças.

Quando pessoas das mais diferentes religiões chegam à igreja, 
com as mais variadas expectativas ou necessidades, a liderança é 
desafiada a revelar, não somente amor e atenção, mas respostas, vida 
de poder e conhecimento de Deus.

Quero tomar como exemplo a igreja em Antioquia e a liderança 
de Barnabé, para estabelecer um padrão sonhado nas igrejas de hoje.

Após um período de muita perseguição em Jerusalém, os 
cristãos saíram pregando o evangelho por toda parte. Antioquia rece-
beu a palavra e muitos se converteram (Atos 11:21). A notícia logo 
chegou a Jerusalém, e a igreja enviou Barnabé para cuidar desses 
novos discípulos.

Podemos perceber o cuidado da igreja em Jerusalém, esco-
lhendo um líder, um pastor amoroso, com um coração empático e 
cheio do Espírito Santo. Todos os leitores da Bíblia conhecem a história 
de Barnabé, um homem de bem, experiente, generoso e cheio de 
amor.
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Podemos perceber a relevância da escolha, ao observarmos 
as atitudes de Barnabé ao chegar naquela comunidade tão nova e 
inexperiente. Mostrou-se compreensivo e atencioso com os novos 
discípulos, procurando encorajá-los a permanecerem firmes na fé. 
Um líder que não somente via as necessidades das ovelhas, mas 
procurava ser o exemplo de vida para elas. A igreja nunca precisou 
tanto de líderes que sejam modelos na fé e no amor a Cristo.

Podemos perceber que Barnabé não somente entendeu e 
correspondeu às necessidades dos novos discípulos, mas buscou 
ajuda para desenvolver o seu ministério em Antioquia. Ele havia 
conhecido e conversado com Paulo, quando ele estivera em Jerusa-
lém. Agora, Barnabé lembra de Paulo e de suas qualidades e vai 
buscá-lo em Tarso.

Concluímos, portanto, que um líder vitorioso e eficiente revela 
humildade, não temendo compartilhar seu espaço com outro líder.

Todas essas qualidades e atitudes produziram não somente 
crescimento na igreja, mas um tremendo impacto, gerando uma 
transformação singular na fé dos discípulos, surgindo ali, o início da 
identidade cristã (Atos 11:26).

Nos dias atuais, onde encontramos tantas igrejas gemendo 
no meio de suas crises e esfriamento espiritual, urge o despertar de 
líderes como Barnabé. Líderes apaixonados, tanto por Deus quanto 
pelas almas que o Senhor tem trazido para o seu aprisco.

É diante desse quadro, que nos prostramos e nos quebranta-
mos aos pés do Senhor, desejando que a Alameda tenha nessa 
transição a felicidade de Antioquia. Um líder cheio do Espírito Santo, 
vendo a graça de Deus por onde passa. Procurando auxiliares, que 
farão diferença não somente na congregação, mas no Reino de 
Deus.

Não há tempo a perder. Deus está esperando e ouvindo 
atento as orações da igreja. Deus tem, não somente o líder para a 
Igreja, mas as respostas que ele precisa dar a esse mundo vazio e 
tenebroso. Homens cheios do Espírito produzirão um ambiente 
propício na igreja, para que ela também seja cheia do Espírito Santo.

Quando Barnabé chegou à Antioquia ele viu a graça do Senhor 
sobre a igreja. Por mais dificuldades que uma comunidade tenha ou 
revele, o líder precisa ver e valorizar a graça, a presença de Deus no 
meio da igreja, pois será essa presença que o inspirará a tomar as 
decisões certas e necessárias para a transformação dessa comuni-
dade.

Barnabé se alegrou e encorajou a igreja a perseverar na fé. 
Alegria e ousadia são virtudes indispensáveis para quem deseja 
vencer os desafios na jornada da igreja.

Barnabé buscou ajuda. Não há liderança solo bem-sucedida. 
Todo líder usado por Deus produzirá novos líderes e atrairá vocaciona-
dos para o exercício do ministério e do Reino. Paulo se tornou o maior 
missionário de todos os tempos.

Meus amados e queridos irmãos da Alameda, oremos nesse 
sentido, buscando em Deus uma liderança que faça diferença e que 
corresponda aos grandes desafios desse tempo.

Permaneçamos firmes, unidos e determinados nesse propósi-
to, pois Deus é fiel para fazer tudo muito mais abundante e além do 
que estamos pedindo. Amém!

Deus a todos abençoe.
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Pr. Sebastião Brito Ne�o
Pastor Titular da Igreja Batista Alameda
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Manhã: Sandra e Amur
Noite: Pedro e Terezinha
Manhã: Julian e Michelle
Noite: Miguel e Cláudia
Manhã: Rodolfo e Claudinéia
Noite: Jairo e Sueli
Manhã: Paulo e Clarice
Noite: Rodrigo e Pamela
Manhã: João Degi e Joicy
Noite: Miguel e Cláudia

01

08

15

22

29

Sexta: Arison e Fabi
Manhã: Diego e Kauan
Noite: Elisangela e Val
Sexta: Sandra M e Amur
Manhã: Samuel e Sandra
Noite: Pedro e Tere
Sexta: Marlene e Luciano
Manhã: Diego e Kauan
Noite: Val e Denise
Sexta: Fabi e Arison
Manhã: Samuel e Sandra
Noite: Leonel e Elisangela

06
08

13
15

20
22

27
29

Você pode contribuir:

• Na Igreja através de envelopes dispostos 
nos bancos;

• Na Administração de 2ª a 6ª feira em 
horário comercial (41) 3019-1308

• Depósito em nossa conta corrente:

Banco do Brasil
Ag 3007-4
C/C 105633-6
CNPJ 75.125.443/0001-08
e comunique-nos por email 
tesouraria@alameda.org.br

01

08
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22

29

Manhã: Alcione, Almir e Ana
Noite: João, Pedro e Édina
Noite: Delazir e Joicy
Noite: Julian e Michele
Noite: João e Joicy
Manhã: Milton, Silvio e Márcia
Noite: Janete, Vilson e Delazir
Manhã: Osmar, Alcione e Almir
Noite: Rose e Emir
Manhã: Linda, Paulo e Márcia
Noite: Elisangela e Wilson

Como requisito para fazer a faculdade 
teológica, todo membro da igreja deve, 
antes de falar com a faculdade, procurar 
um dos pastores para que possa ser 
acompanhado.

VOCÊ ESTÁ PENSANDO
EM FAZER O
SEMINÁRIO?
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Dia 29
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Dia 01

ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO

Henrique de Souza Lima
João Fabio Novaes da Silva
Marjana da Silva Krisch
Marjori Fritola
Paulo Cesar dos Santos

Claudia Eliane Kobren
Edson Luiz de Abreu
Helena Olenik Felicetti
Renata Coruquieri Guimarães Salles

Felipe da Costa Freitas
Jaime Vitule Sobrinho
Jarbas Rafael Schizzi
Sávio Coelho de Oliveira
Willian Moura de Souza

Elaine Gotardo Nogueira
Elias de Oliveira Neto
Flavia Stavis da Rosa Oldoni
Francini Teodoro Marques 
Josineide de Araujo Souza da Cruz
Priscila de Alencar
Wilson Junior Micheviz

Irosé Augusto Torres
Lilia Barcaro Brito Damiani
Mauricio Schafranski

Moisés do Amaral

Adilson Cesar Valaski
Cintia Fernandes Leite
Fabricio Barbosa Campos
José Carlos Freitas Leite Junior
Patricia Isabel Lipatin Lopez
Rodolfo Cesar dos Reis

Cassio Seixas Pinto Júnior
Christopher Pereira da Fonseca
Daniel da Silva Pacheco Junior
Helen Cardoso

Dorgival Suruagy do Nascimento 
Fabrícia Cupello Velasco Carralón
Flavia Venturini de Araujo Mariuba
João Henrique de Oliveira Martins
Sandra Maria da Rocha Lima
Valmor Moreira

Amanda Emily Neves Gomes
Amanda Fagundes Montanher
Anderson Gomes Das Neves
Ilze Chiarelli Araujo Salvador
Manuelly Gomes
Moises Moreira dos Santos

Allan Perpetuo Luiz Alves
Carlos Alberto Borrelli Barbosa
Cefora José da Silva

Celia Regina Stavis da Rosa
Iraci Abreu dos Santos

Fernanda Kelly Evaristo Sousa
Grazielle S Ribeiro Sant Ana
Jose Carlos Chacon
Luis Antonio Pereira dos Santos

Aldo Pereira Sousa
Carla Ferrer Woellner Hoffmann
Daltro Miguel Keidann
Elane Solyon Keidann
Marcos Elias Possas
Sara Daniela Werner Lippmann
Stefanie Ingrid Bohnke
Thiago Vinicius Alves de Oliveira

Andresa Vieira
Denilson Vieira
Luiza Bieberbach
Nelson Expedito da Rosa

Anna Carolina Alves de Abreu
Luiza Champi
Luize Cunha Duarte

Aline Dallagrana Mazalo
Lenyan Gomes Assunção
Rozangela Bacellar da Silva 

Adyr Pinto Rosa Junior
Carmen Eleny de Abreu Castilho de 
Davi José Teixeira Brito
Eliane Gonçalves Becker
Leoni Haquim
Luiz Rodrigo da Fonseca dos Santos
Marcelo Schilipake
Renato Mantoan Sabadin
Solange Gorges Santos

Fausto de Moura Ferreira
Gizelle Bozoky Rosa
Michael Machna
Rosane de Araujo Hasselmann

Andrezza Mezari
Claudio Marques Rolin E Silva
Eliane Liliam La Banca de Sa
Esther Duarte dos Reis
Glaucio Leitum de Souza
Karine Mara Weiss Blum
Leonardo de Castro Brandani
Sonia Mara Dezidério
Waldir Alves da Cunha Junior
William de Amaral Milek

Cristiane Amorim Souza
Miriam Eliane Beck
Ruy José Rache
Samara Faria Duarte
Vinicius Rolim Gregório Romualdo

Ivan Maurício Sentone Mota
Juliana Ribeiro dos Santos
Levi José Bohnke

Marcos Wiens

Elenice Nunes da Silva
Vanessa Vinkert Alves da Costa

Almir Milek
Andreia da Silva Waldow
Angela Ribas
Arilton Martins da Silva
Ivette Renata Caron Guerra 
Luciano Emanoel Nervis
Sarah Satico Harada
Talita Bellato Polastre

Rafael Willian Hilling
Regina Elizabeth Simões Vitule
Renato Anderson Auersvaldt
Rosangela Zaninelli de Araújo
Rute dos Santos Gonçalves
Thais Cristina Franco
Wilson Mograbi Pinto

Alessandra Alvares
Ana Lucia Endo do Nascimento
Ewerton Neucir Vençoni Rosa
Pamela Liberalino Bohnke
Rodney Cunha Previtali
Tatiane Moreira de Morais Oliveira

Andre Fagundes Montanher
Bruno Tessari
Emanuela Maria Almeida
João Guilherme Serpa Pazello
Leandro Rodrigo Bonfim
Yuri Rafael Castilho de Carvalho
Laodiceia Derio de Andrade

Nilson Torres da Cunha
Rubens Loewen
Eduardo Furtado Favero

Luan Gabriel Paz Santana
Silvane Krul Kaiser
Terezinha de Jesus Sus

Jean Michell Klingbeil
Julyana Foltran de Oliveira da Silva
Sandra M.C. Mattei
Selene de Souza
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Mantenha sempre o seu cadastro
atualizado junto à secretaria!

Dia 02

Dia 03

Dia 04

Dia 05

Dia 06

Dia 07

Dia 08

Dia 09

Dia 10

Dia 11

Dia 12

Dia 13

Dia 20

Dia 21

Dia 22

Dia 23

Dia 24

Dia 25

Dia 19

Dia 18

Dia 17

Dia 16

Dia 15

Dia 14 Dia 26

Dia 27

Dia 28

Dia 29

Dia 30

Dia 31

Dia 01

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

Grace Ignatowicz Barbosa
Marco Antonio de Souza Ferreira
Rodolfo Ribeiro dos Santos
Rodrigo Ribeiro dos Santos
Vanderleya Niedermaier

Camille Cardoso de Souza
Carlos Eduardo Martins dos Santos
Carolina da Silva Pereira
Cecilia Souza
Luiz Jovany Cassales
Marlise Elisa Perim Duarte
Milad Hanna
Natalia Santos da Costa
Ronny Kurashiki Oliveira
Rosana de Andrade Ribeiro 

Agnes Teixeira Vieira
Fabyan Santos Bento
Guersdi da Silva Cabral
Jurandir Dias Pedroso
Maria Paula dos Santos
Nicole Manzoni Garcia

Edson Virgilio Martins
Fabiola Rossetto Kffuri Gonçalves
Marilda Franco de Souza
Nei César Silva
Rosani Xavier

Amauri Guimarães
Andreia Godoi Rodrigues de Barros
Emanoely Loureiro
Sonia Mara Bucholdz Kaviski 
Thaysa Viana de Albuquerque do Vale
Vitor Fernando Fylyk

Aira de Freitas
Celso Hoffmann Junior
David Lipatin Valente
Itamar Gonçalves
Michelle Calderon Abrão
Narciso Alexandre Borghetti 
Paulo Soares da Fonseca
Samuel Pontes Ortiz Gimenes
Uzias Alves

Deusina Carreiro Barros
Gabriela Ribeiro Melo
Karim Hanna

Camila Campi
Maria Angelica Vanhoni Carvalho
Roberto Atsushi Tateiwa 
Rosangela Castro Ribeiro da Silva
Ana Carolina Tosato

Camila Schiavo dos Santos
Jocélia Fraresso
Luciano de Oliveira Dufour
Oswaldo Garcia Junior

Danielle Durieu Vallim
Josiclei Szpyro Pereira Cardoso

Matheus Mendes Boing

Aline Zanetti Wenceslau
Elza Maria Melo Santa Cruz
João Brito Netto
Jose Eduardo Cuestas Araújo
Lucas de Carvalho Kaiser
Marcelo Ricardo Munerato

Amanda Bastos Wohlke Monteiro
Daniel Bisato dos Santos
Gabriela Cassetari Savaris
Jociéli dos Santos de Melo Costa
Murilo Radloff Barghouthi
Roberto Wolff de Rezende

Liamar Camargo Furquim
Marcilene Aparecida de Souza
Ruth Iunghans Pereira
Tatiana Folgosi de Souza Lopes 
Wendy Caroline Mezini de Lima

Alessandra Werner Martins Inda
Izaura Fernandes da Costa
Karoline Rosa da Silva
Melina Lima de Sá Ferreira
Sonia Borges Alexandrino

Ewa Annemarie Friebe Vasconcellos
Julia Jussim de Souza
Vivian Scremin de Ramos
Zilda Hecke Alves

Laura Valiente Chanoski
Lucilene Duarte de Queiroz Silva
Michelli Paula de Souza E Silva
Raquel Rizental
Renata dos Reis Moreira Bonetti 
Silvana Leoni Calixto
Vinicius de Andrade

Denise Elaine Gazziero
Paulo Gomes

Elaine Cristian Cordeiro dos Santos
Emir Francisco Bieberbach
Heloisa Inácio Torres

Elton de Barros Braga 
Juliana Brambilla

Dener Rocha Bebiano
Felipe Andersen Batista de Silva
Gislene de Jesus Pego
Marlon Aparecido Martins de Almeida
Oziel Silva Vaz
Sergio Jose de Oliveira Soares
Susane Cristine Mattos Andrade

Jullia Mendonça Medeiros
Mariela Natalia Gudino de Araujo
Regina Maria de Oliveira Andrade

Juliana Caggiano Poletto
Lucas Vinicius Natal Corrêa

Thamara do Nascimento Policarpo 

Eduardo Fraresso Ferreira
Michele Hanauie Vieira
Silmara  Vicente

Fatima Gotardo Nogueira da Silva
Isabela Silveira Ronqui Souza
João Batista de Araujo Sousa
Leila Sumire Fujimura
Lucas Cunha Ribeiro de Godoi
Maria de Cassia Figueiredo Abrão
Oleileam Ignácio da Silva
Rodrigo Trindade Limongi Marques 

Eliqueila Viana de Araújo Uniga
Ilísio Teixeira dos Santos
Pamela Cayres de Lima Sotoski
Patricia Foresti
Talita Leoni Calixto
Vitoria Voss Porto

Joás Pina Seixas
Luciane Cristina Simionato 
Marcelito Oliveira Santos
Marcelo Luiz Mazalo
Maria de Oliveira Santos Garcia

Aleny Maria de Souza 
Flavio Lucius Aguiar Alves
Gabriel Leite da Silva
José Carlos Nogueira Pereira de 

Ana Jaqueline de Cristo
Camilla de Castro Alves da Silva
Cesar Augusto Fernandes
Cleusa Maria Mantelato Castigioni
Jose Adilson Scharan
Kemy Tokuno
Rubens Costa

Carolina Manzoni Garcia
José Gonçalves
Marcelo Alessandro Ceccatto
Maurici de Souza Bernardin
Rozane José da Silva Ribeiro

Ester da Silva Ribeiro
Levino Pinto Brandão Neto
Neli Araujo Silva de Pinho

Edjane Selenko Rabelo
Marcia Valeria Carvalho Leal
Mariele Pototski Amenabar
Rene Ruschel
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Mantenha sempre o seu cadastro
atualizado junto à secretaria!

Dia 02

Dia 03

Dia 04
Dia 05
Dia 06

Dia 07

Dia 08

Dia 09

Dia 10

Dia 11
Dia 12

Dia 19

Dia 20

Dia 21

Dia 22

Dia 23

Dia 24

Dia 18

Dia 17

Dia 16

Dia 15

Dia 14

Dia 13

Dia 25

Dia 26

Dia 27

Dia 28

Dia 01

ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO

Alessandra Medeiros de Oliveira
Davi Yasumoto Yamaue 
Izabel Maria Pereira dos Santos
Jose Adilson do Nascimento
Teresinha Silva

Claudia Andreia de Azevedo Nicolau
Claudia Filomena Faria Fernandes 
Leirton Marques da Silva

Alvaro Martins
Juliana Palone Leite 
Juliane Honório Rodrigues Hoffmann
Valério José da Silva

Sandro Jose Costa Pinto

Nathalia Cristina Honório Passos

Alberto Petcov
Ivan Lobato Mota
Jhef Marlon Studzinski

Gabriela Eyng Possoli
Guilherme Henrique Mikos
Isabella Calderon Abrão

Aristides da Silva Dantas Neto
Guilherme Costa Barghouthi
Ivone  Rodrigues de Souza Kunitake
Michelli Caroline de Oliveira Rosa
Samara Damasceno Prado Ramos 

Dorothea Heinrichs Valaski
Isabella de Oliveira Nascimento
Sandra Gonçalves Marques Elias 
Sofia Valiente Chanoski

Antonio José Desena
Bernardo Wohlke Monteiro
Neuza Maria de Oliveira dos Santos

Arnaldo Kerckoff Correa

Abel Jorge Costa Martins
Amanda Ross Luiz de Souza
Karoline Weiss Blum
Paulo Henrique Blum

Cicero Douglas Braz de Lima
Everton Luiz Kruger
Marcelo Lin Fun Wu
Marco Moises de Oliveira
Monique Garcia Weidner
Silvia Helena Moura de Souza
Suellen Antunes Martins

Barbara Priscila de Matos Abe
Eliane Maria Secco Baggio
Oralina do Belem dos Santos

Tamara Meleschco
Valéria Rodrigues de Almeida
Victoria Claudino Possas
Willyan Marcos de Azevedo Silva 

Edo Adir de Carvalho
Leonina Garcia da Silva
Marcio Portes
Rodrigo Eduardo Serpa
Sabrina Wirth Pereira Morló

Francisco de Paula Martines Payno
Jose Miguel Amenabar Céspedes

Analigia Fernandes de Oliveira 
Camila Ribeiro Kindrazki
Caren de Alcantara Valadão 
Jose Paulo Castelucci Morone
Karen Ricci Carneiro

Ana Carolina Borges Alexandrino
Jessica Oliveira da Silva
Mario Bissolatti Filho
Simone Masini Paes

Elisangela Pereira da Fonseca
João Carlos Degi
Vanessa Raksa Carvalho
Christian Eduardo Amicone Carralón

Felipe Bretas Gonçalves
Gerson Colucci
Jorge Monteiro Lopes Junior
Leonel Martinez Garcia Junior
Márcia Marta Alves Ferreira Keller
Mauricio Costa da Silva
Valdir Chanan Diniz

Denise Haquim Schwidson
Edina Pacixnek Boszczovski
Marcelo de Araujo Severo
Marcos Jose de Freitas
Sandra Luciane França

Eric Ferreira Schotz Carniel
Flavia Maria Bini Barvik
Marcio Francisco Lopes
Sheyla Cristina de Campos Urbanek
Viviane Regina Wos
Willian da Silva Santos

Antonio Erivelton Rodrigues de 
Hildo Possoli

Ana Paula da Silva Ranlow
Clara Guimarães Braga
Jairo Rodrigues
Luciana de Andrade Ribeiro Melo
Pedro Guimaraes da Silva
Ygor Rafael Castilho de Carvalho

Elaine Farias Polonio
Emanuell Santos Bento
Francisco Lobato Mota
Jiane Mara de Oliveira

Jordana de Oliveira Cordeiro
Jorge Augusto Pailo
Ronaldo Vargas
Vanessa Lazzari

Elem Ribeiro do Valle Poiani
Heloisa da Silva Vieira
Lara Friebe Vasconcellos
Nattani Rizental Mafra
Sandra Izabel de Almeida Ortiz 
Silvia Aparecida Mendes Boing
Vera Lucia Rodrigues Denes
Vinicius Eduardo Urbanek
Willian Douglas Mendes

Alex Willian Salinas
Mildrede de Oliveira Rosa
Ricardo Henrique de Lima

Estengel Gabriel Marques
Heitor Bastos de Castro
João Paulo Canassa Santos
Louize Favaro Trizzolini
Nathalia Rafaela Ferreira Zanoncini
Vilson Martins
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*Anexo: Al. Princesa Izabel, 2511

 

Para conhecer todas as nossas células, acesse:
igrejabatistaalameda.com.br/encontre-uma-celula/

Célula,
lugar de amor
e cuidado!



AT
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SE
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A
N

A
IS

TERÇA
Reunião de Oração: 9h (Auditório do Edifício Kids)
Ação Social: 14h (Anexo)

SEXTA
Culto de Libertação: 20h (Templo)

SÁBADO
m.HOLY: 19h (Templo)

DOMINGO
Alameda Kids/crianças 1 a 12 anos: 9h (Edifício Kids)
Centro de Treinamento Alameda: 9h (Anexo e Templo)
Culto de Celebração: 10h (Templo)
Culto de Celebração: 10h (IBA em Santa Felicidade)
Coral da Alameda: 16h30 (Templo)
Intercessão: 17h30 (Templo)
Culto de Celebração: 18h30 (Templo)
Culto de Celebração: 18h30 (IBA em Santa Felicidade)
Alameda Kids/crianças de 1 a 12 anos: 18h30 (Edifício Kids)

* TEMPLO: Al. Júlia da Costa, 2225
* IBA em Santa Felicidade: Av. Manoel Ribas, 2004
* Anexo: Al. Princesa Izabel, 2511
* Edifício Kids: Al. Júlia da Costa, 2225

IGREJA BATISTA ALAMEDA
Alameda Júlia da Costa, 2225 - Bigorrilho - Curitiba/PR - Brasil

IGREJA BATISTA ALAMEDA EM SANTA FELICIDADE
Avenida Manoel Ribas, 2004 - Mercês - Curitiba/PR - Brasil

(41) 3019-1308
alameda@alameda.org.br

youtube.com/IgrejaBatistaAlameda
instagram.com/IgrejaBatistaAlameda
facebook.com/IgrejaBatistaAlameda

www.igrejabatistaalameda.com.br



MAPA DA ALAMEDA

Rua Marechal José Bernardino Bormann

TEMPLO

Casa Administrativa

Estacionamento 1

Anexo

Estacionamento 2

Edifício Kids
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Dia 04/12 - São retiradas das trevas. Reflexão: 1 Pedro 2:9. Ore para que toda a sua 
família seja propriedade exclusiva de Deus, dando testemunho da grandeza de Deus através 
das suas vidas, fazendo da sua casa um luzeiro para o mundo.

Dia 05/12 - Decidem morrer para o mundo. Reflexão: Gálatas 19b,20. Ore para que 
todos da sua família desejem viver a vida de Cristo, mortificando as obras da sua carne e 
vivendo uma vida de fé em Jesus através da Sua Palavra

Dia 06/12 - Nascem da água e do Espírito. Reflexão: João 3:5-6. Ore para que sua família 
viva em obediência a Palavra de Deus, sendo sempre dirigidos e guiados pelo Espírito Santo.

Dia 07/12 - Terão uma vida abundante. Reflexão: João 10:10. Ore a Deus pedindo que o 
Senhor livre sua família de todo intento maligno e profetize que eles terão uma vida 
abundante no Senhor.

Dia 08/12 - Terão todas as suas necessidades supridas. Reflexão: Romanos 10:31-32.  
Declare esta palavra em voz alta no seu lar, profetizando que todas as necessidades serão 
supridas no Senhor através do Seu amor, fidelidade e misericórdia para com a Sua família.

Dia 09/12 - Farão obras maiores do que Jesus fez. Reflexão: João 14:12. Ore a Deus para 
que Ele revele a você e sua família os propósitos que Ele tem para cada um de vocês e peça 
que Ele os capacite para o cumprimento destes propósitos.

Dia 10/12 – Desejam e aguardam a Sua volta. Reflexão: Música: Maranata - Avivah 
(Feat. Fernanda Mandaloni). Agradeça a Deus por todo bem que Ele tem feito a sua vida e 
família, reconhecendo Ele em todos os seus caminhos, e O louve, declarando seu desejo pela 
volta do seu Amado filho Jesus! Maranata!

SEMANA DE JEJUM E
ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS

Famílias que resnascem com Cristo

Teol. Sandra Pazello
MINFAL/Ministério de Famílias



Dia 06/01 - Reconhecem Jesus em todos os seus caminhos. Reflexão: Neemias 1:11. 
Ore para que o Senhor vá à frente de todos os projetos da sua família ao longo deste ano que 
se inicia e que suas atitudes sempre demonstrem fé e fidelidade a Deus.

Dia 07/01 - Vigiam colocando guardas nos seus olhos, para não pecarem. Reflexão: 
Neemias 4:9. Ore para que você e sua família tenham sabedoria e saibam vigiar e guardar 
seus olhos em todos os momentos, de todo mal. 

Dia 08/01 - Entendem que fazem parte da reconstrução e não se atemorizam diante 
das dificuldades. Reflexão: Neemias 4:14. Ore ao Senhor para que Ele revele o seu papel 
dentro da sua família e lhe dê coragem em lutar e prosseguir lutando pela restauração do 
seu lar.

Dia 09/01 - Constroem muros de segurança e não se distraem e nem se deixam 
enganar com as ofertas deste mundo.  Reflexão: Neemias 4:17-20. Ore ao Senhor para 
que você e sua família tenham a Palavra de Deus bem guardada nos seus corações e assim 
tenham discernimento espiritual, fazendo com que a fé se torne um escudo, diante das 
ofertas e prazeres deste mundo. 

Dia 10/01 - Reconhecem que precisam viver em santidade e obediência as ordenan-
ças do Senhor. Reflexão: Neemias 10:28-30. Ore para que o Senhor derrame sobre sua 
casa e família o temor ao Senhor e o desejo em obedecer a Sua Santa Palavra independente 
das circunstâncias que estejam vivendo.

Dia 11/01 - Celebram a Deus em santificação e lhe prestam culto. Reflexão: Neemias 
12:45. Ore ao Senhor para que toda a sua família entenda e sinta a necessidade de estar na 
casa do Senhor em comunhão para O louvar e O adorar e assim lhe prestar culto.

Dia 12/01 - Glorificam a Deus através de suas vidas. Reflexão: Música: De dentro para 
fora - Júlia Vitória. Glorifique a Deus entregando toda sua família, pedindo que Ele transfor-
me toda as suas vidas. 

SEMANA DE JEJUM E
ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS

Famílias que restauram 
as ruínas com o Senhor

Sem. Rodney Pazello
MINFAL/Ministério de Famílias



Dia 03/02 - Reparam as brechas. Reflexão: Isaías 58:12. Ore para que a sua família se 
coloque na brecha, levantando os fundamentos de muitas gerações e reconstruindo 
antigas ruínas.

Dia 04/02 – São guiadas pelo Senhor. Reflexão: Isaías 58:11. Clamem para que toda sua 
casa, mesmo em tempos difíceis, esteja ligada a fonte que é Jesus, sendo como um 
manancial de águas que nunca secam.

Dia 05/02 – Tem no Senhor, sua fonte de Alegria. Isaías 58:14. Ore para que todos os 
seus amados tenham essa fonte inesgotável de força, andem em lugares altos da terra e 
sejam sustentados pelas Palavras que saem da boca do Senhor. 

Dia 06/02 – Estão fundamentadas em Cristo. Reflexão: 1 Coríntios 3:11. Ore para que a 
sua casa esteja em Jesus, o fundamento insubstituível!

Dia 07/02 – Vivem pela fé. Reflexão: Hebreus 11:1. Ore para que a sua família viva 
fundamentada em fé e coragem, esperando e provando das coisas que não se vêem.

Dia 08/02 – Tem Fundamentos Apostólicos. Reflexão: Apocalipse 21. 14-27. Ore para 
que sua família seja como a Jerusalém Celestial, ornada e santificada, que espera prepara-
da a volta de Cristo.

Dia 09/02 - Fluem no Rio de Deus. Reflexão: Música: Sinto fluir - Marcelo Markes. 
Sintam o fluir do rio de vida do Senhor em sua família. Que bebam e mergulhem na fonte 
inesgotável do Espírito Santo.

SEMANA DE JEJUM E
ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS

Famílias que levantam os 
fundamentos de Cristo

Sem. Meg Salgado
MINFAL/Ministério de Famílias



@IgrejaBatistaAlameda

YouTube.com/IgrejaBatistaAlameda

/IgrejaBatistaAlamedaNo Facebook:

No Instagram:

E no nossos site: www.igrejabatistaalameda.com.br

Siga-nos e fique sempre atualizado 
sobre a nossa caminhada!

ESTAMOS AO VIVO!
Nossos cultos estão sendo 
transmitidos no nosso canal no 
YouTube. Se inscreva e esteja 
sempre conosco!

Encontre-nos também:



O Projeto Mão Amiga completou em 2019 o seu quarto ano de existência com 55 
palestras realizadas e mais de 1.500 participantes neste período, sendo cerca de 
96% de pessoas não cristãs ou de outras igrejas, que não da Alameda.

Esta iniciativa começou como um projeto voltado para pessoas em busca de 
recolocação no mercado de trabalho, porém evoluiu rapidamente para profissionais, 
empregados ou não, que desejam aumentar e melhorar a sua empregabilidade, 
seja para aperfeiçoar o seu desempenho na empresa onde trabalham, melhorar 
suas chances de obter uma promoção ou buscar uma vaga em outra empresa. O 
Projeto também se destina a pequenos e médios empresários e já foi citado como 
exemplo em programas da rádio CBN Curitiba. 

O Mão Amiga tem trazido palestrantes de notório conhecimento do mercado, 
consultores de grandes empresas multinacionais, jornalistas, empresários, 
headhunters, coaches e executivos renomados. Estes conferencistas compartilham 
os mais variados temas do mundo corporativo, passando por Vendas, Neuromarke-
ting, Oratória, Finanças, Empreendedorismo, Franquias, Redirecionamento de 
Carreira, e-commerce, Psicologia, Saúde, Motivação, entre outros, incluindo depoi-
mentos sobre carreira e a montagem de negócios próprios.

Além de compartilhar conhecimentos e habilidades este ministério tem por voca-
ção ser uma das mais importantes portas de entrada de pessoas não cristãs na 
Igreja. Mais recentemente, várias igrejas e comunidades passaram a utilizar este 
tipo de estratégia para evangelismo e missões, pois é uma oportunidade única de 
trazer nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho e pessoas que tem resistência 
a ir a um culto ou a uma reunião de célula. Para todos nós é uma oportunidade 
excepcional de  testemunhar a nossa fé, pois aproveitamos a ocasião para conver-
sar com os participantes e explicar que Jesus é o motivador e a razão deste traba-
lho. Como está escrito em Mateus 5:16: 

Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. 

Em 2020 as perspectivas são de evoluir para uma nível inédito de sinergia com 
outros ministérios, possibilitando uma mentalidade evangelística ligada ao mundo 
do trabalho.

 Arison Souza
Líder do Projeto Mão Amiga

FAZENDO EVANGELISMO 
ATRAVÉS DE PALESTRAS 

SOBRE O MUNDO DO 
TRABALHO



Fabrícia Velasco Carralón
Coordenadora Pedagógica e Ministra Auxiliar do Alameda Kids

“Não desprezes o dom que há em ti.... Medita estas 
coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamen-
to seja manifesto a todos.” 1 Timóteo 4:14-15

Exortação, leitura e ensino, essas foram as instruções que Paulo deixou a Timóteo 
nesta passagem, em relação a continuidade de seu serviço e do melhor aproveita-
mento de seus dons para o reino de Deus. Timóteo era jovem, e tinha um discipula-
dor/líder juntamente com ele, que lhe fazia crescer e se desenvolver ministerialmen-
te, ordenando e ensinando a Palavra de Deus, colocando sempre sua esperança e 
fé no Deus vivo. 

Foi através desta Palavra que tivemos a orientação do Espírito Santo para motivar 
nossa equipe sobre a importância e o valor de cada gesto e cada serviço realizado 
no ministério Alameda Kids, e que fez toda diferença para o melhor andamento do 
ministério e no fluir das aulas e dos cultos.

Com muita gratidão ao Senhor o Kids teve um crescimento muito significativo de 
crianças e com isso muitos desafios surgiram. Com a demanda de trabalho, tivemos 
a chegada de mais uma Coordenadora Pedagógica para o 2° andar, na Ala de crian-
ças de 1 à 7 anos, para atender e organizar melhor todo o trabalho com os Professo-
res e Auxiliares deste andar.

Com isso, conseguimos acompanhar mais de perto não somente o desenvolvi-
mento espiritual de cada criança, bem como o acompanhamento das aulas, no 
quesito de planejamento, desenvolvimento de temas, e na motivação de cada 
professor e das pessoas que estão ali todo domingo para dar um apoio em diversas 
áreas. 

Conseguimos com a graça de Deus, desenvolver nosso próprio material para as 
aulas, com ilustrações e atividades feitos pelo nosso querido irmão Alexandre 
Barvik, o qual voluntariamente se ofereceu para criar recursos visuais, facilitando 
ainda mais a compreensão da palavra de Deus, e inspirando a cada criança a 
conhecer mais sobre Jesus e Vida Cristã.

Tivemos também a chegada do Ministério Acessível, que foi um presente de Deus 
para nós, que hoje trabalha em parceria conosco, auxiliando crianças com necessi-
dades especiais e suas famílias. 

A cada dia podemos ver que, as sementes plantadas nos primeiros anos da infân-
cia, vem frutificando para o louvor do Senhor. Buscamos a integridade em todas as 
fases de desenvolvimento, bem como de todo a equipe que compõe o Ministério 
Alameda Kids, para que possamos crescer juntos e cumprir a promessa do Senhor 
de que deste lugar, sairão muitos Pastores, Missionários, Evangelistas, mulheres 
virtuosas, excelentes sacerdotes, homens e mulheres que marcarão sua geração!



Renato Brito
Ministro de Música

Queremos expressar nossa gratidão a Deus por todos aqueles que cantam, que 
tocam, e que servem ao Senhor no ministério de música da Alameda. Agradecemos 
a Deus por aqueles que somam em nosso ministério, sejam no decorrer do ano ou 
em musicais: coristas, dançarinos, atores, adultos, jovens e crianças. Que Deus 
possa estar sendo a essência de suas vidas, aprimorando seus dons e talentos para 
a glória dEle. Que o amor pelo reino de Deus seja sua única motivação, que todo 
esforço e dedicação seja para a glória Dele.

Nosso desejo é que o Ministério de Música da Alameda gere sempre frutos para 
o Senhor Jesus, e que cada pessoa seja um adorador e também um instrumento 
através de dons e talentos para a glória de Deus. Que em cada música tocada por 
cada músico em nossa igreja, cada nota e acorde expresse a indignação contra o 
pecado, o arrependimento, a misericórdia, o perdão, o amor de Deus, a esperança 
pela volta de Cristo, a Salvação do nosso Senhor Jesus.

Que 2020 sejam mais um ano do manifestar da glória do Senhor no meio de nós.

UNIDADE,
SERVIÇO E
ADORAÇÃO.



Sem. Débora Brito
Líder do Quinta Delas

O Quinta Delas é o Encontro de Mulheres da Igreja Batista Alameda em Santa 
Felicidade, que acontece toda última quinta-feira de cada mês.

Temos aprendido que, em Deus, não somos definidas pelo que fazemos, ou pelas 
circunstâncias que vivemos, pois tudo isso é passageiro e momentâneo. Em Deus 
nossa identidade é firmada em quem Ele é e em quem Ele diz que somos. 

Viver essa verdade é uma escolha que nos impulsiona e capacita a sermos tudo 
o que Jesus foi. 

Nosso objetivo é impulsionar mulheres a viver de maneira intencional, escolhendo 
a boa parte que está disponível em Cristo, para todas nós!

Venha participar e florescer com a gente. 



Moises do Amaral
Líder Atletas de Cristo

O Ministério Atletas de Cristo aliançado com o Instituto Alameda proporcionaram 
situações de efusivo contentamento. Esse ano foi tremendamente maravilhoso em 
todos os aspectos a que se propuseram essas instituições. Na área esportiva 
tivemos inúmeras vitórias com várias medalhas e muitos golaços; na espiritual, 
cultos abençoados com várias vidas recebendo a Jesus como salvador e sendo 
batizadas. Somos gratos a Deus por essas bênçãos extraordinárias e também agra-
decemos aos Pastores Everton e Maurício além de Moises do Amaral e do líder 
nacional dos Atletas Marcelo Lipatin pelo empenho para que essa realidade vitoriosa 
se efetivasse ao longo de 2019. 

Projetamos para 2020 alvos arrojados que só conseguiremos alcançar com o 
esforço conjunto de todos que querem ver o evangelho sendo propagado através 
do esporte. Um grande abraço a todos e que continuemos olhando para Jesus 
nossa motivação maior e nosso grande exemplo de vitória.    

No amor de Cristo em quem somos irmãos, 

Atletas
de Cristo



Alcione Gonsalves
Instituo Alameda

INSTITUTO
ALAMEDA

No dia 4 de novembro foi um dia memorável para 
o Instituto Alameda. Através da Liga Paranaense de 
Judô, recebemos na Assembleia Legislativa do 
Paraná a menção honrosa pelos serviços presta-
dos pelo judô na área social para membros da 
nossa Igreja e Comunidade. 

No decorrer desse ano de 2019, participamos 
com nossos alunos de inúmeros campeonatos 
regionais de judô e no feriado da proclamação da 
republica participamos do grande Campeonato 
Brasileiro na Cidade de Santa Isabel em São Paulo. 

Nossos alunos foram guerreiros e grandes competidores, conquistaram muitas 
medalhas em nome do Instituto Alameda. 

Estamos trabalhando muito para conquistar um espaço junto a nossa comunida-
de, não apenas com o Judô, mas oferecendo cursos de Inglês adulto e infantil, 
francês, reforço escolar em matemática e ballet. 

Em 2020, retornaremos com nossa atividade após o carnaval com muitas novida-
des. 

Fiquem atentos aos anúncios dominicais e informativos, nossos principais meios 
de comunicação entre o Instituto e você, membro e/ou frequentador da nossa Igreja.



Ministério de Ação Social

Cada ano que começa, traz consigo novos desafios, mas alguns permanecem 
conosco. A igreja sempre é desafiada a ajudar aqueles que clamam por auxílio e 
através do Minsitério de Ação Social, a Alameda tem ajudado os que precisam:

• Através da venda de quitutes, que revertem seu lucro para o auxílio de famílias 
necessitadas com o pagamento de contas de aluguel, água e luz, compra de remé-
dios ou outras eventuais necessidades que a família possa ter.

• Através do arrecadamento de roupas e utensílios que são direcionados a proje-
tos associados à igreja, como o Projeto Vida, Projeto Pontes e o CAEB (refugiados).

• Através do Compaixão&Graça, que levanta centenas de cestas básicas mensal-
mente para ajudar mais de 80 famílias cadastradas e 11 projetos.

• Através do levantamente de ofertas específicas quando um grande desafio é 
apresentado à igreja.

Você também pode ajudar! Procure a igreja, e em qualquer área que quiser 
cooperar, poderemos te mostrar a melhor forma. Estenda você também sua mão e 
o coração.



Liderança m.HOLY

“Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de 
Deus permanece em vós, e tendes vencido o Maligno” (1 João 
2:14).

Como jovens, somos fortes e nossa força É O SENHOR!

Temos a consciência que Deus nos escolheu, nos capacitou e 
tem nos fortalecido; e isso é um grande privilégio e também 
enorme responsabilidade.

A cada ano que passa, temos vivido o extraordinário de Deus e experimentado 
seu poder nos detalhes.

No retiro NEXT, vivenciamos milagres e avivamento no coletivo, um verdadeiro 
despertar de uma geração profética! Despertamento comprovado nas células 
fortes e que se multiplicam, pelas classes de EBD que estão sempre lotadas, 
momentos de intercessão que não podem ser comportados pela sala de oração, 
pois a cada dia surgem novos atalaias, e pelo desenvolvimento de novos pastores 
que mensalmente pregam a palavra de Deus no Projeto Ceifar.

Esse ano pudemos experimentar também uma realidade que vem sendo edifica-
da há anos em oração: o despertamento de uma geração que entende seu chama-
do para frutificar nas ruas, mas que segue profundamente enraizada na igreja local.

Como juventude, decidimos viver nosso direito à Santidade, tomando nossa 
posição de filhos e agindo com responsabilidade perante Deus, sua Igreja, e a socie-
dade.

Temos buscado viver genuinamente o Evangelho da Esperança que cremos, 
espelhando o amor de Deus em Cristo Jesus com ações práticas, criatividade, ousa-
dia e alegria, sendo uma geração viva e ativa, que testemunha em todos os lugares 
do poder transformador de Deus.

Nossos cultos acontecem aos sábados às 19h, no Templo da Alameda. Te convi-
damos a participar e ser família com a gente.

Venha fazer parte do m.HOLY.

Acesse as redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece!

      facebook.com/ministeriomholy

      instagram.com/ministerioholy



Sandra Bortoli
Líder do Projeto Coração

O Projeto Coração, iniciou com 
poucas mulheres, um grupo de 05 
pessoas, que dispostas a servir 
outras mulheres, que nem sequer 
conhecíamos, e que talvez nunca 

venhamos a conhecer, confeccionan-
do almofadas em formato de corações, 

que auxilia na recuperação da cirurgia de 
Mastectomia (Cirurgia de excisão ou remoção 

total da mama). Ainda que em poucas mulheres, 
estávamos certas e direcionadas por Deus, que esse 

projeto havia nascido no coração dEle. E em cada momen-
to, realmente vimos e entendemos que o Projeto é realmente 

do Senhor!

Hoje, depois de quatro anos, somos aproximadamente 50 mulheres 
trabalhando para o Projeto acontecer, nossa confecção principal continua sendo os 
corações, mas hoje expandimos também para as naninhas (almofadas para crianças 
internadas em Hospitais), toalhinhas, móbiles, kits de higiene, entregues para os acom-
panhantes e pacientes também internados, vestidos infantis, que serão entregues agora 
no mês de Novembro, pessoalmente para meninas ribeirinhas, que residem em Manaus, 
e também serão enviados para a África em 2020 e enxovais para as crianças recém 
nascidas nas nossas visitas ao Hospitais.

Nossa Missão está na confecção e entrega dessas almofadas no formato de coração, 
para mulheres acometidas pelo câncer de mama, com o objetivo de promover o confor-
to físico, emocional e espiritual à essas pacientes. 

Nossa Visão é fazer diferença na vida de pessoas, submetidas a Mastectomia, levan-
do amor, carinho e a palavra do Senhor.

Nossos Valores, estão imperados e orientados pelos ensinamentos do nosso Senhor 
Jesus Cristo, através da vivência da sua palavra, alegres pois “permanecem estas três a 
fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor” (1 Coríntios 13:13).

Nós do Projeto Coração, agradecemos a Deus por estar-
mos cumprindo a Missão, Visão e os Valores direciona-
dos por Ele para esse Projeto nesse ano de 2019, e pedi-
mos que em 2020, possamos atingir e impactar ainda 
mais a vida de tantas pessoas através do amor dEle.



Zenilda Cabral
Líder do Ministério de Mulheres

O tema de 2019 do Ministério de Mulheres Alameda nada teve a ver com  heroí-
nas superpoderosas de filmes e desenhos ou com mulheres superungidas que 
tomam para si a glória de Deus e se julgam capazes de dar conta de sua própria 
sorte. Teve tudo a ver com mulheres comuns que ousaram permitir que o Criador 
dos céus e da terra imprimisse o Seu EXTRAORDINÁRIO em suas vidas comuns e 
redimisse as suas histórias. 

Nos encontros mensais, realizados no templo da Igreja Batista Alameda, as 
mulheres foram desafiadas a pensar e a discutir em grupos a sua IDENTIDADE EM 
CRISTO, a sua FAMÍLIA COMO LUGAR DE MANIFESTAÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO DE 
DEUS; a entender o PERDÃO COMO CHAVE PARA UMA VIDA SAUDÁVEL; a aprender 
a VENCER O TEMPO DE ESPERA; a VIVER O TEMPO DE CURA; a admitir a presença 
de FERIDAS NA ALMA e OBRAS DA CARNE, a se expor à CURA DIVINA e a nutrir o 
FRUTO DO ESPÍRITO SANTO.

No culto de outubro, o MMA adotou o rosa em apoio à Campanha de Combate ao 
Câncer de mama, como oportunidade para manifestar a Soberania e o Poder de 
Deus sobre qualquer diagnóstico desfavorável. Em Cristo Jesus, em qualquer 
circunstância, a sentença é VIDA!   

Em cada culto o Senhor manifestou a Sua maravilhosa Presença e realizou salva-
ção, libertação, curas emocionais e físicas! As promessas de Deus sendo vividas 
pela Igreja de Jesus Cristo!

O amor, a graça e a misericórdia de Deus não se restringiram aos cultos públicos: 
a equipe do MMA foi tratada pelo Senhor nas reuniões de alinhamento e convivên-
cia!

Em 2020 o MMA continuará, junto com todo o Corpo de Cristo, a manifestar o 
Reino de Deus na face da Terra!

Somos feitura Dele, criados 
em Cristo Jesus para boas 

obras, as quais Deus de 
antemão preparou para 
que andássemos nelas. 

Efésios 2:10



Dr.  é cirurgião do aparelho digestivo e 

da obesidade. Membro Titular da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

NEM TUDO 
VAI TÃO BEM



Dr.  é cirurgião do aparelho digestivo e 

da obesidade. Membro Titular da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Bariátrica e Metabólica.

NEM TUDO 
VAI TÃO BEM



ANÚNCIOS
• Alugo 2 quartos: 1 com duas camas e 1 com uma cama, para moças na região 
do Bigorrilho, com acesso a lavanderia e cozinha. Tratar com D. Eleonir 3336-9682 
/ 99229-2841

• Seixas Soluções: pisos, gesso, pintura, elétrica, reformas, consertos, hidráulica, marce
naria, etc. Tel: 3205-4685 / 99799-7212 - seixassolucoes@hotmail.com

• Toca do Bolota - Hospedagem para cães e pet sitter - Mais informações: Jaqueline 
Firzlaff - 99119.5213






