Antonio Francisco da Silva

Dedicatória
À Comunidade do Caminho, igreja que Deus tem me
dado o privilégio de pastorear nos últimos dois anos.
Andar com vocês tem sido um lenitivo para a minha alma
e um aprendizado constante. Amo vocês.

Ao grupo de comunhão e oração do qual participo toda
segunda-feira na casa de Rosa Graciela e Carbene.
Nossos encontros têm me dado a sensação de participar
de algo como faziam os primeiros cristãos.

À minha família, meu ninho, meus amores, minhas rosas.
Rosângela, minha amada – ETAPAS: Eu te amo para
sempre! Quézia, Abigail, Renira: Vocês são os melhores
frutos de toda a minha vida. Valeu viver por ter vocês.
Geovâne: Dou graças a Deus pelo genro que me deu.
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Ora, àquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
pensamos, conforme o seu poder que opera em nós,
a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por
todas as gerações, para todo o sempre. Amém!
(Efésios 3.20-21)
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Apresentação
Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica
a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque
lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus,
porém não com entendimento1.
Tertuliano, um dos Pais da Igreja, disse que “a
alma é naturalmente cristã”. Instintivamente sabemos que
Deus existe e que somente nele somos aperfeiçoados2.
Quando achamos a Cristo, ou melhor, quando somos
achados por ele, achamos a nós mesmos, achamos a vida,
e achamos o caminho das relações interpessoais. Quando
a nossa vida se aconchega em Deus, Cristo se torna a
nossa vida3. Nisto consiste a essência da vida em todos os
sentidos. Alguém já disse que “os homens não podem
caminhar muito tempo com seus semelhantes, porque não
1

Romanos 10.1-2
Colossenses 2.9-10
3
Colossenses 3.3-4
2
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o podem fazer consigo mesmos; e já não podem caminhar
consigo mesmos, porque não podem caminhar com
Deus”. É por isso que a Escritura diz: “Se, porém,
andarmos na luz, como ele (Deus) está na luz, mantemos
comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu
Filho, nos purifica de todo pecado”4. Fomos criados para
os relacionamentos com Deus e com as pessoas.
Ninguém é naturalmente ateu, e negar a existência
de Deus é uma insensatez que evidencia a morte
espiritual de quem assim se expressa5. Em todos os
lugares do mundo existem pessoas que discernem a
vontade de Deus mesmo não conhecendo a Bíblia. Elas
fazem isso seguindo a própria consciência e os seus
pensamentos que lhes dizem o que é certo e o que é
errado. Deus vai tratar com essas pessoas levando em
conta esse critério6. Essas pessoas não conhecem os
propósitos de Deus conforme a revelação bíblica, mas
elas são capazes de reconhecer claramente por meio das
4

1 João 1.7
Salmo 14.1; Efésios 2.1
6
Romanos 2.12-16
5
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coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno
poder, como também a sua própria divindade. Tais
pessoas são, por isso, indesculpáveis7. Não existem
pessoas completamente ignorantes acerca de Deus, até
porque “nele vivemos, e nos movemos, e existimos”8.
E o que dizer daqueles que confessam o nome de
Deus, conhecem a Bíblia, e frequentam igrejas? Eles
fazem parte da comunidade ideal? Não necessariamente.
A comunidade que você procura pode ser encontrada aí
mesmo onde você está9. É simples assim. Precisamos
cultivar relacionamentos saudáveis sem que para isso
tenhamos que viver em um gueto comunitário religioso.
Meu desejo e oração a Deus é que de alguma
maneira as palavras que se seguem despertem algo novo
naqueles que as lerem. Acredito piamente que existem
crenças, visões e conceitos distorcidos que podem e
devem ser reconsiderados acerca de Deus, da fé, da Bíblia
e dos relacionamentos. Boa leitura!
7

Romanos 1.19-20
Atos 17.28
9
Mateus 18.20
8
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Até que enfim!
A Comunidade do Caminho não está começando
nada novo, está apenas de novo anunciando o evangelho
e chamando as pessoas para seguirem a Jesus. Sabemos
que muitas pessoas já desistiram dos cultos tradicionais
porque não suportavam mais suas igrejas; elas criaram
antipatia sobre tudo o que se chama igreja ou religião.
De fato, as mensagens ouvidas nas igrejas quase
sempre são chatas e não se aplicam ao nosso cotidiano.
Além disso, muitas igrejas se interessam mais pelo seu
dinheiro do que por você mesmo; os membros (sócios)
não são amigáveis entre eles mesmos e não sabem
receber as visitas em seus cultos. Uma prova de tudo isso
é que você não acha agradável frequentar uma igreja e
tem evitado fazer isso com razão. Mas, isso pode mudar!
Temos boas notícias para você! A Comunidade do
Caminho quer mostrar pela graça de Deus que é possível
vivenciar o evangelho de Jesus em nossos dias; vivência
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essa não encontrada na maioria das igrejas tradicionais e
neopentecostais. Quanto a nós, rejeitamos a parafernália
da religião e descobrimos a alegria de viver com Deus.
A Comunidade do Caminho é feita de pessoas
como você, que têm problemas e limitações, mas que se
apoiam mutuamente. Em nossos encontros interagimos,
louvamos a Deus, e somos animados com mensagens
práticas para o dia a dia. Entre nós você encontrará sua
nova família de fé e amigos para a caminhada da vida.
Acesse www.comunidadedocaminho.com.br para
desfrutar de um conteúdo que vai lhe fazer muito bem. Lá
você encontrará informações sobre quem somos e como é
fácil fazer parte naturalmente de nossa comunidade.
Então, venha participar conosco nesse final de
semana, sem a obrigação de continuar. Se você não tiver
uma igreja, ou não suporta mais ouvir falar de religião,
tente a nossa comunidade! Você vai gostar, com certeza!

Cuiabá, novembro de 2012
Antonio Francisco da Silva
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1. Uma comunidade
amada por Deus
Você acredita no eterno amor de Deus por você?
Poucas pessoas acreditam no amor de Deus por elas. Isso
parece justificável, principalmente quando se sabe que
olhando Deus do céu para a humanidade, procurando
alguém que entenda sua vontade, alguém que queira ter
comunhão com ele, não encontra ninguém. Todas as
pessoas se afastaram de Deus e igualmente se
corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um
sequer10. Todos se desgarraram como ovelhas; cada um
se desviou perdidamente pelo seu próprio caminho11.
Nessas condições, realmente não é fácil acreditar no amor
de Deus por nós. Seria mais lógico acreditar na sua ira
contra nós, porque nosso critério de justiça não permite
que Deus nos ame diante de nossa condição espiritual.
10
11

Salmo 14.2-3
Isaías 53.6
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Mas, Deus nos ama incondicionalmente. Será que
uma mãe poderia esquecer-se do seu filho que ainda
mama, e deixar de ter compaixão do filho que saiu do seu
ventre? Mesmo que isso acontecesse, Deus nunca se
esqueceria de você e de mim12. Porque Deus nos amou de
tal maneira que deu o seu único Filho Jesus, para que
todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna13.
Disse Jesus: “Em verdade, em verdade vos digo: quem
ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a
vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para
a vida”. “Eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância”14. “Mesmo que fôssemos justos, realmente
não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora
alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa.
Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós,
enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda
éramos pecadores”15. Deus nos ama como somos.

12

Isaías 49.15
João 3.16
14
João 5.24; 10.10
15
Romanos 5.7-8 – Nova Bíblia Viva
13
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A Comunidade do Caminho é feita de pessoas
convictas do amor eterno que Deus tem por nós. Somos
uma comunidade itinerante caminhando no chão desta
vida, certos de que somos amados por aquele que nos
criou, nos sustenta e nos perdoa de todos os pecados16.
Nossa glória está em Jesus que na cruz morreu por nossa
culpa e ressuscitou para nos tornar aceitáveis diante de
Deus17. Desse modo, temos paz com Deus e acesso ao
seu amor que nos enche de esperança e nos faz passar
pelas tribulações com firmeza, porque o amor de Deus é
derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que
nos foi dado para viver permanentemente em nós18.
Somos amados de graça e por graça. Saber que
Deus nos guia pelos caminhos da vida por amor do seu
nome e não por nossos méritos ou pelo desempenho de
nossas atividades dentro ou fora da igreja, faz toda a
diferença. Acreditar no amor incondicional de Deus nos
liberta dos condicionamentos efêmeros desta vida.
16

Salmo 139.13-18; Filipenses 4.19; Colossenses 2.13
Romanos 4.25
18
Romanos 5.1-5; João 14.16
17
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2. Uma comunidade
que valoriza a
amizade
Disse Deus: “Não é bom que o homem esteja
só”19, e criou Eva para ser esposa e amiga de Adão. Isso
mostra que precisamos de relacionamentos. Duas pessoas
juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha,
porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair,
a outra a ajuda a levantar-se, mas, quem está só sofre20.
A Bíblia tem vários exemplos de amizades, como,
Rute e Noemi, Davi e Jônatas, Paulo e Timóteo, entre
tantos outros. Jesus tratava seus discípulos como amigos
e incentivou a fraternidade entre seus seguidores, porque
essa é a identidade de seus discípulos – o amor21.
19

Gênesis 2.18
Eclesiastes 4.9-10
21
João 15.14-15; 13.34-35
20
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Na Comunidade do Caminho maximizamos os
relacionamentos e minimizamos as estruturas. Somos
uma comunidade de convivência e não uma igreja que se
congrega para estudos e formalidades. Cremos num Deus
pessoal e relacional que nos ensina a conviver com as
crianças, os jovens, as mulheres, os homens, os idosos,
enfim, com todas as pessoas sem nenhuma acepção. Não
categorizamos as pessoas, pelo contrário, as tratamos com
igualdade, independentemente de cor, raça, sexo, crenças,
ou classe social. Amamos o nosso próximo como a nós
mesmos, e o nosso próximo é você.
O evangelho nos ensina a amar cordialmente uns
aos outros com amor fraternal, dando sempre honra uns
aos outros22, ajudar uns aos outros nas necessidades e ser
hospitaleiros23. Devemos ser afetuosos, misericordiosos,
bondosos, humildes, mansos, pacientes, suportar e
perdoar uns aos outros24. Essas e outras recomendações
só podem ser praticadas na convivência com outros.
22

Romanos 12.9-10
Romanos 12.13
24
Colossenses 3.12-13
23
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Fomos criados para os relacionamentos. Por isso,
precisamos cultivar amizades na caminhada da vida.
Temos necessidade dessa vivência: “Consideremo-nos
também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e
às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é
costume de alguns; antes, façamos admoestações e tanto
mais quanto vedes que o Dia se aproxima”25. O cuidado
mútuo que encoraja e protege com amor e verdade, faz
bem para qualquer pessoa. Sejamos amigáveis com todos.
À medida que o convívio cresce saudável, cresce a
qualidade dos relacionamentos, e isso atrai outros ao
convívio26. Mas, isso depende do interesse e maturidade
das partes. Essa é a vontade de Deus: que pensemos a
mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos
de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada fazendo por
partidarismo

ou

vanglória,

mas

por

humildade,

considerando cada um os outros superiores a si mesmo27.
Queremos uma comunidade que valoriza a amizade.
25

Hebreus 10.24-25
Atos 2.42-47
27
Filipenses 2.2-4
26
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3. Uma comunidade
livre da religiosidade
“Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará”. “Para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, a
jugo de escravidão28”. Estas são palavras bíblicas que nos
mostram como vivem aqueles que seguem a Jesus. Eles
são livres da prática de pecado29, inclusive da religião que
tanto prende e engana as pessoas em nome de Deus.
Rubem Alves disse: “Deus nos deu asas. As
religiões inventaram as gaiolas”. O Cristianismo tem sido
ao longo da história um produtor de gaiolas religiosas.
Muitas igrejas se tornaram gaiolas religiosas prendendo
pessoas com sistemas e doutrinas de homens que não
condizem com o ensino bíblico. Infelizmente, as igrejas
28
29

João 8.36, 32; Gálatas 5.1
1 João 3.9
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hoje em dia funcionam como empresas baseadas em
estratégias, metas, desempenhos, e pior, condicionam
seus membros a regras e normas que nada têm a ver com
as Escrituras. A igreja não tem chefe30 nem dominadores
do rebanho31. A igreja é uma comunidade livre e fraterna.
Não aceite nada que tire sua liberdade, mesmo que
venha em nome de Deus, porque não vem de Deus o que
escraviza as pessoas. Jesus disse: “O Espírito do Senhor
está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os
pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os
oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor”32. Disse
mais: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o
meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e
humilde de coração; e achareis descanso para a vossa
alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve”33.

30

Mateus 23.8-12
1 Pedro 5.1-4
32
Lucas 4.18-19
33
Mateus 11.28-30
31

A comunidade que você procura

Página 16

A Comunidade do Caminho não tem lista de
membros e não ficamos contando as pessoas como fazem
os fazendeiros que contam as cabeças de gado que têm.
Digo isso porque é assim que as “igrejas” fazem; se
avaliam pelo número de frequentadores em seus cultos.
Estamos livres dessa paranoia religiosa tão comum no
meio “evangélico”. Entre nós, você pode entrar e sair
quando quiser sem nenhum sentimento de culpa.
Caminhamos com os que se submetem e dão razão ao
evangelho, sem criarmos condicionamentos para que as
pessoas sejam aceitas em nosso meio, porque cada pessoa
é aceita exatamente como é e na condição em que está.
Cada um anda conforme sua consciência diante de Deus.
Aprender a viver em liberdade é o nosso constante
aprendizado, sem nos deixar levar para os extremos do
legalismo ou da libertinagem. Equilíbrio é um de nossos
valores. Vivemos a liberdade na flexibilidade sadia onde
cada um pode se ajustar à vida como ela é sem abrir mão
dos valores do Reino de Deus, porque eles são cabíveis
em todos os lugares e circunstâncias. Vivamos livres!
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4. Uma comunidade
que não visa o seu
dinheiro
Jesus falou do dinheiro como um deus que requer
toda a nossa atenção e dedicação, ao ponto de dizer: “Não
podeis servir a Deus e às riquezas”34. A Bíblia não é
contra o dinheiro e diz que ele é necessário nesta vida35,
mas diz também que “o amor do dinheiro é raiz de todos
os males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si
mesmos se atormentaram com muitas dores36”. Quando
uma igreja prioriza o dinheiro ela envereda por muitos
males, se afasta da fé e arruína a vida de muitas pessoas
alimentadas pela ganância. Essas pessoas trocam Deus
pelo dinheiro e fazem dele referencial de bênçãos e de
34

Mateus 6.24
Eclesiastes 10.19
36
1 Timóteo 6.10
35
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prosperidade na vida, o que não passa de total engano
para quem assim é iludido, como aconteceu com a igreja
em Laodicéia que, ao declarar-se rica e abastada e não
precisar de coisa alguma, não sabia que era infeliz,
miserável, pobre, cega e nua. E o pior em tudo isso foi
que ela deixou Jesus do lado de fora de sua porta37.
Nos dias de Jesus os judeus pediam milagres e os
gregos buscavam sabedoria; mas hoje as igrejas ensinam
que a prosperidade financeira é a maior prova da bênção
de Deus na vida de uma pessoa e de uma igreja. Essa foi
a proposta do diabo a Jesus por ocasião da tentação38.
Deus é contra toda igreja que lucra com a fé das
pessoas, e ninguém deveria dar dinheiro para nenhuma
igreja pensando em receber as bênçãos de Deus, porque
Deus não faz barganhas com ninguém. Tudo o que Deus
nos dá é de graça, e ele já nos abençoou com todas as
bênçãos do céu por pertencermos a Cristo39! Quando
alguém ofereceu dinheiro para receber a bênção de Deus
37

Apocalipse 3.14-22
Mateus 4.8-9
39
Efésios 1.3
38
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ouviu de um apóstolo de Jesus as palavras: “O teu
dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir,
por meio dele, o dom de Deus”40. Jesus e seus apóstolos
nunca exigiram dinheiro de ninguém em troca de bênçãos
materiais ou espirituais. Aliás, eles viviam apenas dos
favores de quem queria lhes ajudar financeiramente41.
O dízimo é um conceito do Antigo Testamento
que tem recebido excessiva ênfase nas igrejas atuais. O
Novo Testamento não ordena que os cristãos se
submetam a um sistema legalista de dizimar, apenas diz
que cada um contribua “conforme a sua prosperidade”42.
A Comunidade do Caminho não exige dinheiro de
seus participantes, nem estipula porcentagem de doação.
Entre nós, cada um contribui segundo tiver proposto no
coração, não com tristeza ou por necessidade; porque
Deus ama a quem dá com alegria43. A contribuição
financeira na igreja deve ser sempre espontânea.

40

Atos 8.20
Lucas 8.1-3; João 12.6
42
1 Coríntios 16.2
43
2 Coríntios 9.7
41

A comunidade que você procura

Página 20

5. Uma comunidade
que anda no evangelho
Jesus disse: “Eu sou o caminho, e a verdade, e a
vida; ninguém vem ao Pai senão por mim”44. Andar no
evangelho é andar com Jesus por caminhos novos jamais
conhecidos; seguir Jesus é “o mais fascinante projeto de
vida”45. Existir em Jesus não se compara a nada que
possamos experimentar nesta vida, porque andar com ele
é andar com Deus, vivendo para o seu inteiro agrado46.
Andar no evangelho não é ser modelado aos
condicionamentos religiosos dos guetos “evangélicos”,
nem é viver moral e socialmente ajustado ao padrão desta
sociedade moralista e hipócrita, pois a vida com Jesus
extrapola ao ordinário47. Andar no evangelho está no
nível do extraordinário, vai além dos melhores hábitos.
44

João 14.6
Leia: Seguir Jesus: O Mais Fascinante Projeto de Vida - Caio Fábio.
46
Colossenses 1.10
47
Mateus 5.43-48
45
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Andar no evangelho é ser disciplinado e ao mesmo tempo
criativo como as ondas do mar, é obedecer a princípios
imutáveis e ser livre para viver em plenitude de vida48,
porque o seguidor de Jesus é livre, inclusive para decidir
andar no caminho da vida que é Jesus.
O evangelho é simples e prático, aplicado à vida
exatamente como ela é. Desse modo viveu Jesus entre o
povo, se relacionando com crianças, mulheres, homens,
enfim, com todos. A grande multidão o ouvia com
prazer49 e ficava sobremaneira maravilhada ao ver que ele
fazia tudo esplendidamente bem50. Assim, andar no
evangelho é andar com Jesus sem perder a naturalidade
da vida, sem sair do caminho, e sem contrariar a verdade.
Para andar no evangelho, ninguém precisa temer
ser o que é, porque só é possível seguir Jesus se formos
verdadeiramente nós mesmos. Não dá para esconder nada
de Jesus porque somos um flagrante ambulante diante de
Deus; mesmo assim ele nos ama e nos aceita.
48

Salmo 16.11
Marcos 12.37
50
Marcos 7.37
49
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Andamos em Jesus no chão do evangelho, pois é
assim que conhecemos a verdadeira liberdade. Não
vivemos de metas e desempenhos, vivemos pela fé51, sem
ter que chegar a algum lugar nem provar nada para
ninguém, apenas caminhamos até que cheguemos ao lar
eterno. Ninguém decide as coisas da vida por nós e não
decidimos nada por ninguém, uma vez que cada um dará
contas de si mesmo a Deus52. Andamos conforme nossa
consciência no evangelho sem confundir o caminho vivo
em Cristo53 com o caminho fixo e empedrado da religião
estéril tão conhecido de todos nós.
A Comunidade do Caminho é feita de gente como
você, que se deixa trabalhar pelo Espírito de Deus, dando
sempre razão ao evangelho. Somos sal, luz, fermento que
influencia, e semente que se torna árvore para acolher e
dá sombra a todos, porque o evangelho não é uma mera
opção, mas a necessidade maior que temos para viver54.

51

Romanos 1.17; 2 Coríntios 5.7
Romanos 14.12
53
Hebreus 10.19-25
54
Mateus 5.13-16; 13.31-33
52
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Descubra a diferença!
O perfeito amor de Deus por nós lança fora nosso
medo de Deus, o medo da morte, o medo do mal55. Esse
amor nos constrange a viver para Deus56. “Que diremos,
pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho,
antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará
graciosamente com ele todas as coisas?”57.
Quando andamos com Deus andamos também
com nossos semelhantes, assim como os raios de uma
roda que ao se aproximarem do eixo se aproximam uns
dos outros; igualmente nos aproximamos das pessoas
quando andamos com Deus. É assim que andamos na luz
e não nas trevas; é assim que conhecemos a Deus,
conhecemos as pessoas e somos conhecidos por elas58.

55

1 João 4.18
2 Coríntios 5.14-17
57
Romanos 8.31-32
58
1 João 1.5-7; Romanos 12.18
56
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O amor de Deus nos faz amar a nós mesmos e aos
nossos semelhantes, o que resulta em viver com liberdade
em nossos relacionamentos, expressando amor, alegria,
paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo em nós,
e contra estas coisas não há lei59.
O dinheiro encontra o seu devido lugar numa
comunidade de fé onde o amor de Deus é experimentado,
a fraternidade é praticada na luz, e a liberdade de
expressão é defendida para todos. Dar voluntariamente
para suprir necessidades é um privilégio, não uma
obrigação, pois, aprendemos com Jesus que “mais bemaventurado é dar que receber”60. Desse modo, quando
todos contribuem, todos têm o necessário.
Andar no evangelho é um estilo de vida e não um
programa com horário e local definidos. Recebemos
Cristo Jesus, o Senhor, pela fé, e pela fé vivemos nele,
nele radicados, e edificados, e confirmados, pois assim
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Gálatas 5.22-23
Atos 20.35
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somos instruídos pelo evangelho61. Andar no evangelho
tem início, mas, jamais terá um fim. Quando andamos no
evangelho Cristo vive em nós e vivemos em Cristo62.
A Comunidade do Caminho é uma pequena
expressão do que significa ser igreja segundo o Novo
Testamento. Jesus disse: “Porque, onde estiverem dois ou
três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles”63. A
igreja não depende de um local e não depende do número
de pessoas reunidas. Ser igreja é se relacionar com
pessoas tendo Jesus no centro dessa convivência.

Contato
caminhocuiaba@gmail.com
prantoniofrancisco@gmail.com

Internet
www.antoniofrancisco.com.br
www.comunidadedocaminho.com.br
61

Colossenses 2.6-7
Gálatas 2.19-20
63
Mateus 18.20
62
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Sobre o Autor
Antonio Francisco da Silva é pastor desde 1985.
Nasceu no Ceará em maio de 1962 e converteu-se ao
evangelho de Jesus aos dezesseis anos de idade. É casado
com Rosângela e pai de Quézia, Abigail e Renira.
Antonio Francisco da Silva vive do evangelho64.
Ele é mantido por ofertas voluntárias. Se você quiser
contribuir com o seu ministério faça seus depósitos ou
transferências para as contas abaixo em nome de:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
BANCO BRADESCO

BANCO ITAÚ

Agência 1462 – 1

Agência 1433

Conta Corrente 6782 - 2

Conta Corrente 05359 - 0
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