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Reinaldo Junqueira is on Facebook. Join Facebook to connect with Reinaldo Junqueira and others
you may know. Facebook gives people the power to share. Lição 3 17 de Julho de 2016 Igreja,
Agência Evangelizadora y — - i k r LEITURA também, o discipulado, 0 batismo e a integração
do novo con vertido. pastor e dos obreiros, é um dever de todo aquele que se diz discípulo do
Nazareno. Todas as informações estão disponíveis no Manual do Candidato. A Comissão orienta
Um novo Pacto Federativo é urgente e necessário”, afirmou Paulo.
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