Circular
EVANGELIZAÇÃO DE CRIANÇAS, INTERMEDIÁRIOS E
ADOLESCENTES - OUTUBRO / 2012
Seguem as orientações sobre a Evangelização das Crianças, Intermediá-

rios e Adolescentes e também sobre as Aulas da Escola Dominical durante o mês
de outubro de 2012.

Tema: “A Ressurreição do Senhor Jesus”

A EVANGELIZAÇÃO
Para a realização da Reunião de Evangelização, como tem ocorrido nos

anos anteriores, as igrejas próximas se reunirão para a ministração da aula,
para que as crianças alcancem o entendimento de “corpo”.

Uma igreja grande se reúne com mais duas ou três, confraternizando-

se, trazendo os convidados para a igreja maior, onde pode aproveitar o maior
espaço, com mais conforto. Os Polos farão essa distribuição.

Um templo grande deverá agregar igrejas menores, onde as crianças e

os adolescentes verão outros, tendo oportunidade de se conhecerem.

Quanto ao culto especial da noite, cada um participará na sua respec-

tiva igreja.

AS AULAS DA ESCOLA DOMINICAL
Durante o mês de outubro os professores das classes da Escola Domini-

Rua Torquato Laranja, 90 - Centro - Vila Velha - CEP.: 29100-370 - ES - Brasil
Tel. (27) 3320-3366 - Fax. (27) 3320-3395 - Para melhores esclarecimentos e envio dos relatórios,
dirigir-se ao Presbitério pelo E-mail: ensino@presbiterio.org.br

cal deverão usar para as aulas assuntos já abordados, tirando ensinos práticos
do estudo “A Ressurreição do Senhor Jesus”.
DIA

ASSUNTO

TEXTOS
FUNDAMENTAIS
DAS AULAS

7/10/2012

Ficará a cargo de cada ministério decidir
se a aula do dia 7/10 se realizará ou não,
devido às eleições. Conforme programação da EBD, não haverá aula enviada pelo
Presbitério

----------

14/10/2012
21/10/2012
28/10/2012

Aula 1: Acontecimentos após a Ressurreição

I Coríntios 15:14

Aula 3: O Encontro com os dois discípulos no caminho de Emaús

Lucas 24:13-32

Aula 2: Pedro e outros discípulos são buscados pelo Senhor

Dia escolhido Aula para o Evento de Evangelização: A
pela igreja
Ressurreição do Senhor Jesus

João 21:1-17

I Coríntios 15:14
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Comunicado
A Evangelização de Outubro/2012 está para se iniciar. Lembramos

aos irmãos as orientações para o bom funcionamento das reuniões, porque

chegou ao nosso conhecimento que, no Seminário das crianças, intermediários
e adolescentes de março, em algumas igrejas, as reuniões foram realizadas com

as classes de crianças e intermediários juntas e isso traz muito prejuízo para
ambas as classes.
e idade.

O Presbitério orienta que as reuniões aconteçam separadas por classes
Os irmãos alegam que em algumas igrejas há um número pequeno na

primeira classe, mas as crianças vão trazer seus convidados: Seus familiares,
colegas e a igreja. Cabe à igreja trabalhar em função desses convites.

Não deve ser usado o período da manhã do sábado para se realizarem

as reuniões. Os melhores horários são 15h30min ou 16h.

Algumas professoras dedicadas têm feito painéis com o tema em estudo

e o colocam no jardim da igreja, as crianças tiram fotos; mas outras têm, com

a permissão do pastor, colado cartazes na frente da igreja, ao lado do púlpito.
Isto não deve ser feito. Com relação à ornamentação da igreja, as irmãs devem
seguir as orientações constantes na apostila de Senhoras.

A Paz do Senhor
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Primeira Aula

Acontecimentos Após a Ressurreição

I Coríntios 15:14   – “E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa
pregação, e também é vã a nossa fé.”
O Senhor Jesus veio para salvar os pecadores. Ele a ninguém desprezava.

Um dia João Batista mandou seus discípulos fazerem uma pergunta a
Jesus: “És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?” Lucas 7:19-22.

Assim eles foram a Jesus e lhe fizeram a pergunta. Jesus na mesma
hora curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, deu vista a cegos.
Depois disse: Ide a João e contai a ele que os cegos vêem, os coxos andam, os
leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres
é anunciado o evangelho.
O interesse de João era que seus discípulos passassem a seguir Jesus,
porque ele já havia dito: O importante é que Jesus cresça e eu diminua.
Que bênção quando os servos de Deus entendem este ensino!

Bem, desta maneira o Senhor Jesus se encontrou com uma mulher
cheia de problemas. Os pecados em sua vida a faziam sofrer muito e as pessoas
a desprezavam.
Jesus aproximou-se dela. Chamava-se Maria Madalena. Curou-a,
expulsou todo o mal que tomava conta da sua vida.
MARIA MADALENA E O SEU ENCONTRO COM JESUS RESSUSCITADO
Marcos 16:9 – “Tendo Jesus ressuscitado na manhã do primeiro dia,
apareceu primeiramente a Maria Madalena.”
Evangelização Outubro 2012 - Tema: “A Ressurreição do Senhor Jesus”
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Foi um encontro maravilhoso, porque Maria Madalena tinha uma
profunda gratidão ao Senhor por tê-la curado, libertado do mal e ela agora
pertencia ao grupo dos servos do Senhor Jesus. Assim levantou-se de madrugada,
bem cedo, e foi procurar Jesus no sepulcro, mas Jesus não estava morto e ela
estava muito triste por não tê-lo encontrado no túmulo.
É importante sermos firmes nos ensinos da Palavra.

Jesus falou tanto que ia ressuscitar, mas os discípulos tinham o coração
cheio de dúvidas e as dúvidas tiram nossa alegria, nossa paz e assim estava
Maria Madalena.
FATOS ACONTECIDOS – JOÃO 20:1, 2, 11-18
Maria viu a pedra retirada. Procurou o discípulo Pedro e disse: Levaram
o Senhor e não sei onde o puseram.

Maria Madalena continuou fora, junto ao sepulcro, chorando, mesmo
vendo o sepulcro vazio. Viu dois anjos vestidos de branco assentados onde o
corpo do Senhor estivera, um à cabeceira e o outro aos pés.
Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras?

alegria.

Era para ela estar muito alegre, mas a incredulidade não permitia
- Perdi meu Senhor! Levaram meu Senhor e não sei onde o puseram!

Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era ele. A
última vez que o vira ele estava muito cheio de ferimentos, na cruz. Agora ele
estava perfeito, ressuscitado.
Jesus lhe perguntou: - Mulher, por que choras? E ela, ainda sem
reconhecê-lo, o tem por jardineiro e implora: - Se tu o levaste, dize-me onde o
puseste.
- Jesus falou o seu nome: Maria! Ela o reconheceu e disse: Mestre!

Quando a chama pelo nome era para lembrá-la de que ele a conhecia,
não era mais uma pecadora, mas agora se tornara serva de Deus.
6
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Que alegria! Esta é a alegria que o Senhor quer ver em nossas vidas,
porque o mesmo que Ele fez por Maria Madalena, ele fez por nós: Perdoou os
nossos pecados e salvou-nos.

E agora? Ficaremos parados? Não! Vamos fazer o que Maria Madalena
fez: Anunciar a todos que vimos o Senhor Jesus vivo, ressuscitado, que Ele
é o nosso mestre e não este mundo, que não tem como nos ensinar sobre a
salvação eterna.
Jesus está vivo, ressuscitado e voltará para nos levar para si.

“... Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu o vistes ir.” Atos 1:11b.

Evangelização Outubro 2012 - Tema: “A Ressurreição do Senhor Jesus”
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Segunda Aula

Pedro e Outros Discípulos são
Buscados pelo Senhor
João 21:1-17 - “Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades; e manisfestou-se assim: ...”  

INTRODUÇÃO

João 17:6-9
O Senhor Jesus vivia seus últimos dias na terra e sua grande preocupação
estava em ensinar as palavras do Pai para seus discípulos e também aos que
haveriam de crer nele, como as pessoas de hoje que o aceitaram como Salvador.
O Senhor Jesus orou ao Pai intercedendo por eles e por nós.

Quando Jesus foi preso no Getsêmani seus discípulos estavam com ele
e Pedro viu a perseguição a ele feita na orientação do Sumo Sacerdote e, cheio
de zelo, feriu o servo do Sumo Sacerdote (Malco) e cortou-lhe a orelha com
a espada. Jesus viu e tocou na orelha do moço, o curou e disse a Pedro: “Não
faça isso. Eu vou beber o cálice que o Pai me deu.” Isto queria dizer: O Pai e eu
acertamos algo muito importante: Eu sou o Cordeiro de Deus que vai dar a sua
vida, o seu sangue, em favor de todos os que querem ser salvos. João 18:10-11.
PEDRO NEGA A JESUS

Bem, Jesus foi preso e Pedro assistiu tudo. Quando os ímpios fizeram
uma fogueira para se esquentarem, porque estava frio, uma criada viu a Pedro e
disse: Esse é discípulo de Jesus!

Ele disse: - Não sou, nem conheço este homem! Outras pessoas fizeram
essa afirmação e ele negou Jesus por três vezes e, vejam bem, Jesus sabia que
isso ia acontecer. Acontece com qualquer um de nós que vai se abrigar no meio
8
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dos ímpios. O calor da fogueira não aqueceu a alma de Pedro.

Mas Jesus é tão bom! Na terceira vez que Pedro o negou, olhou para
ele. Que tristeza! Pedro viu o olhar do Senhor. Afastou-se, saiu daquele meio e
chorou, chorou com arrependimento.

Servos do Senhor, vamos logo aprender: Em vários momentos vocês
deverão fazer escolhas entre aceitar Jesus ou negá-lo. Vale a pena se afastar e se
reunir junto ao calor da fogueira do ímpio? Não vale nada. O calor da fogueira
dos ímpios é terrível, afastou Pedro e nos afasta também.
O SENHOR JESUS VAI BUSCAR PEDRO E OS OUTROS DISCÍPULOS

Jesus foi crucificado, morto, todos viram, mas no terceiro dia ressuscitou
como prometeu.
Os discípulos ficaram tristes, muito tristes. O que será de nós?

Pedro disse: Vou voltar a fazer o que eu fazia antes: “... Vou pescar.” Jo 21:3.
Os que estavam perto disseram: Nós vamos também.

Viram como precisamos vigiar para não irmos para a fogueira dos
inimigos de Jesus, fazer rodinhas de conversa? Depois dizer: Não quero mais ir
glorificar ao Senhor, estou desanimado.
João 21:1-3
Pois foi isto que se deu. Todos foram pescar. Voltaram à velha vida. Que
tristeza! Pescaram a noite toda e de manhã voltaram vazios.
Que coisa!

Então alguém estava na praia vendo tudo. Era Jesus. Eu diria: Que
vergonha!
Jesus disse logo: “Filhos tendes alguma coisa que comer”? João 21:5.
Responderam: - Não!

E quem sai da presença de Jesus tem algum alimento? – Nenhum.

João disse “é o Senhor”. E quando Pedro soube que era Jesus, colocou
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sua túnica e pulou no mar.

E Jesus disse: “Lança a rede” e lançaram e pescaram 153 grandes peixes.

Encontraram brasas, peixe assado, pão e o belo convite para quem
estava com fome: “Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. E nenhum dos discípulos
ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois,
Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes e, semelhantemente o peixe.” João 21:12-13.

Naquele momento Jesus dava Pão e peixe, mostrando a eles que a
alegria maior é ser pescador de homens e foi para isto que Jesus os chamou.
Jesus foi ao encontro de todos e a Pedro ele restaurou na frente de
todos. Como ele havia negado Jesus por três vezes, Jesus lhe perguntou três
vezes se ele o amava. A bênção para Pedro foi ser enviado para apascentar as
ovelhas e também convidado a seguir Jesus, depois de confessar que O amava:
1ª vez – “E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro:
Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele
respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe:
Apascenta os meus cordeiros.” João 21:15.
2ª vez – “Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas,
amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas.”
3ª vez – “Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me?
E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo.
Jesus disse-lhe: Apascenta as minhas ovelhas.” João 21:16-17.
filhos.
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Jesus também, hoje, está vivo no nosso meio e quer abençoar os seus
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Terceira Aula

Encontro dos Dois Discípulos com
Jesus no Caminho de Emaús
Lucas 24:13-32 – “E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma
aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome era Emaús...”

INTRODUÇÃO

Estamos aprendendo a respeito da ressurreição do Senhor Jesus.
É tão importante sabermos que o Senhor Jesus morreu, mas não ficou
no túmulo. Ele ressuscitou para nos dizer que um dia vem nos buscar e só Ele
pode fazer isso; nenhum homem fundador de religiões ressuscitou, mas Jesus
ressuscitou.

Ele avisou isto aos seus servos no passado: Eu vou ressuscitar e um dia
voltarei para vos buscar. João 14:1-3 –“Não se turbe o vosso coração; credes em
Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não
fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos
preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde
eu estiver estejais vós também.” Temos que crer nisso porque ele cumpre suas
promessas.
Mas, por que estamos estudando, aprendendo, isso?

Certamente é necessário crermos, porque se não crermos vamos nos
distrair com os convites do mundo mau, que não quer a nossa salvação.

Bem, já falamos de Maria Madalena, que foi ao sepulcro para ver
Jesus. Chegou lá, ele não estava. Claro! Ele não avisou que ao terceiro dia iria
ressuscitar? Avisou sim, mas ela deixou entrar dúvida no seu coração.
A dúvida dela só trouxe tristeza, choro. Mas o Senhor Jesus teve pena
dela e foi ao seu encontro. Bem, já estudamos este assunto.
Evangelização Outubro 2012 - Tema: “A Ressurreição do Senhor Jesus”
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DOIS DISCÍPULOS VOLTAM PARA SUA CASA
A Palavra nos conta que depois da morte de Jesus, dois discípulos
resolveram sair de Jerusalém, onde Jesus iria encontrar todos os discípulos,
mostrando-se vivo. Porém eles se esqueceram da promessa e foram para a sua
aldeia, que ficava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém.
Eles não iam alegres pelo caminho; estavam até muito tristes e
desapontados. Afinal já era o terceiro dia da morte e nada de Jesus aparecer.
Assim conversavam entre si.
E o que aconteceu?

Jesus aproximou-se deles e ouviu tudo o que diziam. Perguntou: - Que
conversa é essa? Por que estais tão tristes?

Cleofas, que era um dos discípulos, disse: O senhor é estrangeiro? Não
soube o que aconteceu?
O Senhor Jesus deixou que eles falassem e disseram coisas boas de
Jesus. Falaram que ele foi homem perfeito, que falava muito bem a respeito de
Deus, mas os religiosos daquele tempo mataram o Senhor.
Bem, vamos pensar um pouquinho nessa história:
1. Quando nos distanciamos do Senhor entra a dúvida. A mesma
dúvida que não deixou Maria Madalena crer que Jesus vivia;
2. Agora dois grandes amigos de Jesus também se afastaram do lugar
onde Jesus disse que iria encontrá-los, Jerusalém, e estavam indo
para outro lugar;
3. Aconteceu que a dúvida os cegou. Nem reconheceram que era
Jesus quem estava com eles. Eram três caminhantes.

A MISERICÓRDIA E A GRAÇA DE JESUS OS ALCANÇA

Perto da casa deles, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eles
suplicaram (constrangeram): Não vás, fica conosco, inclusive já é tarde, o dia
está caindo, vem a noite!
12
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Estavam preocupados com aquele estrangeiro que no caminho
lembrou-lhes dos seus próprios ensinos, advertindo-os de que tudo iria
acontecer. “Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e
entrasse na sua glória?” Lucas 24:26.
Jesus entrou. Estavam cansados da caminhada e com fome. À mesa,
Jesus tomou a iniciativa: Pegou o pão em suas mãos, abençoou, partiu e lhes
deu. Que surpresa! Seus olhos foram abertos e eles reconheceram que era o
Senhor Jesus.

Crianças, Intermediários e adolescentes, como está o seu coração
perante o Senhor Jesus? Não podemos voltar para a aldeia, para longe do
Senhor Jesus. Ele quer tocar no seu coração todos os dias, dizendo: Estou aqui!
Ressuscitei! Estou vivo! Você foi consagrado a Deus e faz parte da Igreja.
E aqueles que deixaram o Senhor? O Senhor quer fazer com eles o
mesmo que fez com aqueles dois servos:
O pão é Jesus – foi partido na cruz do Calvário por nós.

Jesus lembrou-lhes e eles seriamente reconheceram: - Vamos de volta
agora para Jerusalém. E foram. Lá se encontravam congregados os onze (Judas
tinha traído Jesus e não estava presente). Que alegria! Todos juntos e de repente
Jesus apareceu a todos e disse: Paz seja convosco.
Assim faz o Senhor. Ele nos busca onde estivermos e nos aceita.

Depois que Jesus ressuscitou, foi logo cuidar das ovelhas que estavam
duvidosas. Buscou Maria Madalena, dois discípulos que iam para Emaús, buscou
Pedro, que o havia negado e os discípulos que estavam na praia com ele e Tomé
também.

Depois, em uma grande festa em Jerusalém, todos reunidos, Jesus
cumpriu mais uma promessa: Derramou o seu Espírito Santo sobre eles e os
enviou a testemunhar da grande bênção da salvação. Eu estou vivo e estou no
meio do meu povo! Atos 2.
“E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras
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línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.” Atos 2:4.
A nossa mensagem agora é: Jesus vai voltar!

“... Varões galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que
dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes
ir. Atos 1:11.
Maranata!
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Aula para o Evento de Evangelização

A Ressurreição do Senhor Jesus
Aula para a Evangelização

I Coríntios 15:14 - “E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé.”

Quando o apóstolo Paulo, no caminho para a cidade de Damasco, a fim de
perseguir os servos de Deus, teve um encontro com o Senhor Jesus, sua vida foi
totalmente transformada.
A transformação tão grande se deu porque ele julgava que Jesus era um
defunto e ele ouviu a sua voz e percebeu que ele está vivo e passou a falar destas
maravilhas em suas viagens, testemunhando de fatos que aconteceram.
Pilatos atendeu ao pedido do povo - Crucifica-o! E Jesus foi pendurado no
madeiro, “mas Deus o ressuscitou dos mortos”. Atos 13:30.
Diante desse fato maravilhoso ele anunciava que os pecados dos homens
são perdoados, porque a Lei nunca poderia salvá-los, mas pela morte e ressurreição do Senhor Jesus todo o que crê é justificado.
“E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados, por ele
é justificado todo aquele que crê.” Atos 13:39.
COMO SE DEU ESSE FATO
Lucas 23:41-45
O Senhor Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores, homens muito maus.
Um deles sentiu que o Senhor era justo, sem pecado e logo aproveitou a
bênção de, naquela cruz, pedir que ele pudesse participar do reino do Senhor.
Interessante que ele, vendo Jesus naquela cruz, pudesse enxergá-lo como
realmente ele é: Rei dos reis.
Jesus atendeu ao seu pedido e lhe garantiu: Hoje estarás comigo no Paraíso.
Evangelização Outubro 2012 - Tema: “A Ressurreição do Senhor Jesus”
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“E, chegada a hora sexta (meio dia), houve trevas sobre toda a terra até a
hora nona (3 horas da tarde).
E, à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloí, Eloí, lamá
sabactâni? que, traduzido, é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?”
Marcos 15:33-34.
O sol escureceu e o véu do templo (cortinada), que era bem grosso, rasgou-se ao meio, e a arca que estava lá dentro e ninguém podia ver, agora era
vista por todos. Isso porque Jesus, o Filho de Deus, morreu para abrir para nós
caminho aos céus, através do seu sangue dado por nós.
Antes só o Sumo Sacerdote entrava naquele lugar, uma vez por ano, para
interceder pelo povo. Jesus é o nosso Sumo Sacerdote, dando Seu sangue por
nós, abriu o caminho. Não precisamos mais de sacerdote humano.

JESUS RESSUSCITOU
Na morte do Senhor Jesus, José de Arimatéia, que era um senador
(Mc 15:43) tomou decisão ao lado do Senhor e pediu a Pilatos o corpo de
Jesus para o sepultar num lugar especial. Nicodemos uniu-se a ele, levando
um composto de mirra e aloés, especiarias, para ungirem seu corpo, preparando-o para o sepultamento num sepulcro novo, que nunca fora usado.
Mãos amorosas cuidaram de tudo isso. João 19:38-41.
Os inimigos de Jesus foram a Pilatos e pediram uma guarda especial para
impedir que os discípulos furtassem o corpo de Jesus. Lembraram-se de que
Jesus lhes falara que depois de três dias ressuscitaria. Mateus 27:63-66.
Vejam o plano do homem: uma pesada pedra, selada com selo do Império
Romano, guardas vigiando, pensando que eles poderiam impedir a bênção da
ressurreição de Jesus.
Mateus 28:1-6
No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, com selo e tudo, assentou-se sobre ela e a aparência do anjo
era como relâmpago e o seu vestido branco como a neve.
Havia umas servas de Deus que viram esta cena linda e se assustaram. Os
guardas fugiram, mas às mulheres o anjo falou: “... Não tenhais medo; pois eu sei
16
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que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou,
como havia dito. ...” (Mt 28:5-6). Convidou-as a ver o lugar onde o corpo de Jesus
havia sido posto.
Tudo foi cumprido como a Palavra, desde o Velho Testamento, havia profetizado pelos profetas.

AGORA O QUE NOS ESPERA?
Jesus disse: “Eu voltarei” (agora para buscar a igreja). “Não vos deixarei
órfãos; voltarei para vós.” João 14:18.
“E então verão vir o Filho do homem nas nuvens, com grande poder e
glória.” Marcos 13:26.
Jesus falou aos seus discípulos, depois de ressuscitado, que seus servos,
crianças, intermediários, adolescentes, todos os que crêem nele são suas testemunhas.
Dois anjos estavam presentes naquela cena tão bela, quando Jesus subia para estar com o Pai de volta à sua casa e falaram aos servos: “Esse Jesus,
que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu
o vistes ir.” Atos 1:11.
Enquanto esperamos a volta de Jesus para buscar o povo que nele crê,
nós todos vamos falar aos que nada sabem, porque não têm quem lhes fale, que
é importante aceitar a salvação que Ele nos dá e falar a todos que Jesus morreu
para nos dar esta salvação, mas um dia Ele voltará E viveremos para sempre
com Ele.

Maranata!
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