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BOLETIM INFORMATIVO   —   Ano XLIII   —   Nº 1999 — 15 de setembro 2019 

  Existimos para: ADORAR a Deus,  

 REUNIR as pessoas que acolhemos,  

 APRENDER a sermos semelhantes a Cristo,  

 REPARTIR os dons recebidos do Senhor,  

 ANUNCIAR o seu Evangelho e  

Site: www..ipararas.org.br SERVIR ao próximo. Organizada  em   

E-mail: ipbararas@hotmail.com  01/02/1970 

                                                           

 
 
 

Diáconos e Presbíteros: Servos de Deus no Corpo de Cristo (21) 

2.3. “Diácono” no Novo Testamento 

  

No Novo Testamento encontramos uma perspectiva semelhante a do Antigo Testamento, sendo o trabalho visto 

com naturalidade nas parábolas de Jesus (Mt 20.1,2,8; 21.28; 25.16; Mc 13.34),[1] evidenciando ser o trabalho 

algo comum em nossa vida cotidiana (Jo 6.27; Jo 9.4),[2] inclusive instando com os seus discípulos no sentido 

de orarem ao Pai, senhor da seara, por mais trabalhadores (Mt 9.37-38).[3] 

Os substantivos “Diaconia” (33 vezes)[4] e “Diáconos” (30 vezes)[5] e o verbo “Diaconar”[6] (34 vezes)[7] são 

traduzidos por serviço, ministério, socorro, assistência, diácono (neste caso, apenas transliterado) etc. 
  

A expressão  está mais diretamente relacionada ao serviço prestado, diferentemente de 

 (escravo) que se refere mais especificamente à relação com o seu senhor ou mestre.[8] 
  

Numa acepção mais ampla, escreve Hesse (***): Doulos ressalta quase exclusivamente a sujeição completa do 

cristão ao Senhor; diakonos diz respeito ao seu serviço em prol da igreja, dos seus irmãos e do seu próximo, 

em prol da comunhão, quer o serviço se realize ao servir à mesa, com a palavra, ou de alguma outra maneira. 

O diakonos sempre é aquele que serve em nome de Cristo e que continua o serviço de Cristo para o homem 

exterior e interior; preocupa-se com a salvação dos homens.[9] 
  

Jesus Cristo deu uma grande lição aos seus ouvintes ao verbalizar a sua missão. Ele apresenta um contraste 

evidente com o conceito grego e, ao mesmo tempo, eleva de forma magnífica o pensamento judeu: “O Filho do 

homem, que não veio para ser servido (), mas para servir ()” (Mt 20.28). 

  

Mais do que simplesmente servir à mesa, nosso Senhor nos ensina que o diaconato é uma disposição santa e 

abnegada de servir ao próximo com a sua própria vida: 25 Quem ama a sua vida perde-a; mas aquele que odeia 

a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. 26 Se alguém me serve (diakone/w), siga-me, e, onde 

eu estou, ali estará também o meu servo (). E, se alguém me servir, o Pai o honrará. (Jo 12.25-26). 

 

Paulo demonstra que “o ministério () do Espírito” (2Co 3.8) que opera de forma eficaz por meio do 

Evangelho, é glorioso. 

  

Terminada a série de tentações satânicas desferidas contra o Senhor Jesus, registra Mateus: “E eis que vieram 

anjos e o serviram ()” (Mt 4.11/Hb 1.14). 

  

Paulo se declara diácono do Evangelho: “Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando 

afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, 

Paulo, me tornei ministro ()” (Cl 1.23). 

  

Bem como, diácono da Igreja: 

  
24 Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós; e preencho o que resta das aflições de Cristo, na minha 

carne, a favor do seu corpo, que é a igreja; 25 da qual me tornei ministro () de acordo com a dispen-

sação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. (Cl 

1.24-25). 
  

É, como também Apolo, instrumento de Deus para que os homens creiam no Evangelho: “Quem é Apolo? E 

quem é Paulo? Servos () por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada 

um” (1Co 3.5). 

        (Continua última página) 

https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn1
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn2
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn3
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn4
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn5
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn6
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn7
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn8
https://www.hermisten.com.br/diaconos-e-presbiteros-21/?fbclid=IwAR3JOd9Gw95gMPVTPhPbMrAPiKPF87g9vlSkLpuQpXzT73hKC-OZyDV1SHU#_ftn9


QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) novamente 

para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o(a) 

abençoe. 

 

 NOVA AGENDA IPA 

 

 Domingo - Culto Público (as crianças estarão em atividade para-

lela no momento da mensagem) 

  (local no auditório do Hotel Girardelli sito à Rua Silva Jardim, 619 

- Centro (esq. com a Praça Barão). 

  Início às 19h30min e Término às 21h. 

 

  Quarta - feira - Classe Especial 

 (local: a definir via WhatsApp). 

  Início 19h30min até 21h. 

 

  Sábado - Reunião dos Jovens e Adolescentes 

 (local : Residência Cássia, R. Av. Emílio Pacagnella, 516,  

            Pq das Árvores.) 

 

(Obs. a liberação dos espaços na igreja estarão condicionados ao crono-

grama das obras) 

 

  As reuniões das sociedades, departamentos, jovens, classe espe-

cial e outras afins poderão acontecer na sala da secretaria/

gabinete pastoral ou Templo da IPA. 

 

  As atividades especiais das crianças serão supridas pela locação 

da chácara e/ou salões de festas na cidade na medida das possibi-

lidades e necessidades, respeitando os limites de gastos aprova-

dos pelo Conselho. 

 

REUNIÃO DA JUNTA DIACONAL 

 Atenção, diáconos! Dia 16/09 segunda-feira às 19:30hs, haverá 

reunião da Junta, na Igreja. 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO 

“O Conselho com base nos artigos 54, caput e §1º; art. 83, alíneas "d"; 

111 da CI/IPB e após as indicações feitas pelos membros da igreja até o 

dia 01/09/2019, sugerirá "nomes dos que lhe pareçam aptos para os car-

gos e baixará instruções para o bom andamento do pleito, com ordem e 

decência". Em caso de dúvida sobre o processo da eleição ou sobre o 

edital, os membros deverão recorrer ao Pastor ou aos Presbíteros, mem-

bros do Conselho. Cada membro está comissionado a orar por esta elei-

ção e indicar os candidatos, contudo, sem a prática de campanha eleito-

ral. QUANTO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO: a) A igreja votará por es-

crutínio secreto marcando os nomes dos candidatos na cédula fornecido 

pelos diáconos de forma legível, limitado-se ao número de vagas. b) No 

total serão 7 (sete) vagas para oficiais nesta eleição: 3 (três) para o pres-

biterato e 4 (quatro) para o diaconato. A ordem de votação no dia da elei-

ção procederá com a eleição dos presbíteros e, logo, seguirá a eleição 

dos diáconos. c) Para considerar-se eleito, deverá o candidato atingir a 

maioria simples dos votos (ou seja, metade dos votantes presentes mais 

1 (um) voto). Em caso de eventual empate vence o candidato mais velho 

quanto a idade. d) Poderá ser considerado eleito o membro ausente des-

de que informe, por escrito, sua livre vontade de aceitar o cargo. e) Os 

votos que não atenderem as especificações acima serão considerados 

nulos. Votos em brancos e nulos contam apenas o número de votantes 

na eleição, sem, contudo, computar para qualquer candidato. f) A Reuni-

ão Extraordinária da Assembleia Geral ocorrerá no dia 22/09/2019 às 

19h30min no período do Culto Noturno, em primeira convocação. g) 

Posse (ordenação e instalação) dos novos presbíteros e diáconos ocor-

rerá no dia 01 de Dezembro de 2019, na ocasião do Culto Noturno, des-

de que já tenha sido observado os artigos 113 e 114 da CI/IPB”, doc. 01. 

 

REUNIÃO DOS JOVENS E ADOLESCENTES 

Residência : Cássia Melo de Freitas Bernardes 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANHA MISSIONÁRIA 

 O irmão que ainda não pegou o envelope de Ofertas Missionária, 

favor retirar na mesa ao fundo do salão. Dentro desse envelope consta o 

nome do missionário e o endereço, caso o irmão queira entrar em conta-

to. Orar por ele e pela sua família.  

 

DOAÇÃO 

 Estamos precisando de doações de roupas para bebê recém-

nascido (masculino). As doações podem ser feitas diretamente na secre-

taria da  igreja. 

 

III- Catecismo Menor:  78. Que proíbe o nono mandamento? 

 

R. O nono mandamento proíbe tudo o que é prejudicial à verdade, ou 

injurioso, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. 

Ref. Cl 3.9; 2Co 8.20-21; Sl 15.3; 12.3. 

 

h t t p : / / w w w . m o n e r g i s m o . c o m /

textoscatecismosbrevecatecismo_westminster.ht)  

 

III– Catecismo Maior: 78. Como é que a santificação dos crentes é im-

perfeita?  

 

R. A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do peca-

do que permanecem neles, e das perpétuas concupiscência da carne 

contra o espirito; por isso são eles, muitas vezes arrastados pelas tenta-

ções e caem em muitos pecados, são impedidos em todos os seus servi-

ços espirituais, e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas 

diante de Deus.  

 

Rom. 7:18, 23; Gal. 5:17; Heb. 12:1; Isa. 64:6.  

 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor até o 2º domingo de cada mês. Os alimentos doados po-

dem ser trazidos na secretaria da igreja ou para algum diácono no horá-

rio do culto no Hotel Girardelli. E se você, deseja ajudar, o serviço de As-

sistência Social da IPA de forma mais intensiva, procure orientação com 

algum Diácono. 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

 

A Criação restaurada – Albert M. Wolters 2019 

 

A criação restaurada – A base bíblica da Cosmovisão Refor-

mada é um livro de Albert M, Wolters, um professor holandês 

de religião no Redeemer University College em Ancaster, On-

tário. 

Na obra, Albert busca explicar a cosmovisão bíblica que vem 

de uma longa tradição de reflexão cristã na Escritura e na 



nossa perspectiva geral do mundo, uma tradição arraigada na própria 

Escritura, colocando em foco o seu significado e importância para nossa 

vida. 

Traduzindo os pontos centrais e as categorias de tradição neocalvinista 

em uma linguagem simples. A criação restaurada é recomendado para 

todos que desejam entender sobre cosmovisão cristã, teologia e filosofia 

– seja para fins educacionais ou para crescimento espiritual/pessoal. 

https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp777-agosto-2019-34641 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Matilda 

(1996) 
Matilda é uma criança tão prodígio ao ponto de sua inteligência 

lhe render poderes mágicos. 

Ela aprende tudo sozinha, já que seus pais vivem em um mun-

do só deles de ganância, egoísmo e alienação – uma das críti-

cas centrais do filme é sobre a forte influência e vício nas tec-

nologias. Mas isso muda quando finalmente começa a fre-

quentar a escola. Com isso, descobre que seus talentos especiais são 

necessários para proteger os amigos e a amável professora da malvada 

diretora. 

Clássico infantil dos anos 90, Matilda é um filme divertidíssimo que nos 

tira altas risadas, mas que, para a minha surpresa muitos ainda não as-

sistiram. 

Colocando em foco o relacionamento entre pais e filhos, a importância 

da educação e abordando sobre consequências de nossos atos, o filme 

é aposta certeira para um momento familiar de diversão e, é claro, refle-

xão. 

(https://www.ipb.org.br/brasil-presbiteriano/bp777-agosto-2019-34641) 

 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 

*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Avi-

vamento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pelos oficiais e suas famílias: 
presbíteros e diáconos. 3. Processo de reforma e construção da igreja: 

empréstimo junto à IPB, contratação dos prestadores de serviços e for-
necedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: por fi-

delidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedien-
tes e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Con-

versão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos 
familiares e parentes dos membros da IPA. 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson, 

Rev. Álvaro, Rev. Fabiano. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e 
WEC), Rev. Ronaldo Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e famí-

lia (WEC).  2. Pelas áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta 
Diaconal, EBD, SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministé-

rio Infantil, Grupo de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Ca-
sais, Classe Especial e Artes Cênicas. 

 

II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Persilia (irmã do Rev. Álvaro); Eloá (neta 

Cleusa Gaino); Daniel (sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); 

Pastor Wilson Lisardo (ex- Pastor da IPA); Presb Jonas e Ilze; Maria 

Aparecida Siqueira; Maria Guedes (irmã da Jô), Valéria (Valdeliz), e Lu-

zia (Jô), Clélia de Mello, Luiza de Mello (Ivone), Janaína Cristina de An-

drade (Cirurgia); Elisandra Oliveira Purcino (Cunhada Jose), Fabiana 

Lozan (cirurgia joelho), 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira:  1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

econômicas justas e sustentáveis; 4. Pelo combate à corrupção dos ci-

dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legis-

lativo e Judiciário). “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, 

o povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Pela igreja perseguida: 1. a igreja da China e pelo seu presidente 

Xi Jinping; 2. os cristãos da Coreia do Norte e pelo ditador Kin Jong-um; 

3. a igreja de Angola e pelo presidente João Lourenço.  

 

V- Outros: 1. Felipe dos Santos (vícios e conversão); 2. Lucas (vícios e 

conversão) 3. Luiz Eduardo Macedo (vícios e conversão); 4. Paulo Coe-

lho e Paulo Neto (conversão). 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

11– Tainá Verissimo Beda 

 

12– Pedro Marques Barcellos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

17– Sônia Maria Cintra Nunes 

 

 

LITURGIA NOTURNA* 

Prelúdio: Instrumental  

Oração inicial  

Leitura Bíblica: Atos dos Apóstolos - 9.10-19 

Hino 221 -  ‘Um vaso de benção” 

Entrega de Dízimos e ofertas / Oração de agradecimento 

Leitura  Bíblica : Salmo 32.1-11  

Momento de Contrição: Oração de confissão de pecados 

Cânticos dirigidos pelo departamento de música 

Chamamento das crianças para o Culto Infantil 

Pregação da Palavra: Texto: 1 Pedro 3.1-7 Tema: Submissão – esposas 

e maridos. 

Benção apostólica  

Tríplice amém.  

 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano) 

 

 

 

____________Prestadores de Serviços_______________________ 

 

1- VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

 

2. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR  

 Assessoria contábil e fiscal; atendimento a pessoa física, jurídica, autô   

nomo e profissional liberal.  

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL  

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 

ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 

Roberto 

André 
Fernando 

22/09 

André 

Fernando 
Amarildo 

EBD 

1 a 4 Helena e Fabiana 

5 a 7  
Ana Laura e Ra-

quel 

8 a 11  Eliana e Ana Ketili 

Adolescentes Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Carlos e Tamires 

22/09 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

22/09 

Eliana 

Helena 
Tamires 

  

LITURGIA 

HOJE Presb. Fernando 

22/09 Presb. Sidnei 

29/09 Presb. Marcos 

06/10 Pastor. Wipson 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

22/09 Amarildo Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça,  

mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 

 Como vimos, os dons concedidos à igreja visam ao aperfeiçoamento dos crentes a fim de que estes pos-

sam servir, exercer o seu diaconato com maior eficiência: 11 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, 

outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, 12 com vistas ao aperfeiço-

amento dos santos para o desempenho do seu serviço (), para a edificação () do 

corpo de Cristo. (Ef 4.11-12). 
  

Somente deste modo, neste trabalho recíproco, a Igreja de Cristo poderá se desenvolver harmoniosa e soli-
damente em amor: 15Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cris-

to, 16 de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa coope-

ração de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação () de si mesmo em 
amor. (Ef 4.15-16/Rm 15.2; 1Ts 5.11). 

  
A Igreja é edifício de Deus. Somos, por graça, cooperadores (1Co 3.9).[10] 

  
 Rev. Hermisten Maia Pereira da Costa 

____________________________________________________________________________________________________ 

[1] “Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a 
sua vinha.  2 E, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. (…)  8 Ao cair da tarde, 
disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo 
até aos primeiros” (Mt 20.1,2,8). “E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai 
hoje trabalhar na vinha” (Mt 21.28). “O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 
cinco” (Mt 25.16). “É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada 
um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie” (Mc 13.34). 
[2] “Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará; 
porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo” (Jo 6.27). “É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, en-
quanto é dia; a noite vem, quando ninguém pode trabalhar” (Jo 9.4). 
[3]“37 E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.  38 Rogai, pois, 
ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara” (Mt 9.37-38). 
[4]Diakoni/a * Lc 10.40; At 1.17,25; 6.1,4; 11.29; 12.25; 20.24; 21.19; Rm 11.13; 12.7; 15.31; 1Co 12.5; 16.15; 2Co 3.7,8,9 (2 
vezes); 4.1; 5.18; 6.3; 8.4; 9.1,12,13; 11.8; Ef 4.12; Cl 4.17; 1Tm 1.12; 2Tm 4.5,11; Hb 1.14; Ap 2.19. 
[5] Dia/konoj * Mt 20.26; 22.13; 23.11; Mc 9.35; 10.43; Jo 2.5,9; 12.26; Rm 13.4 (2 vezes); 15.8; 16.1; 1Co 3.5; 2Co 3.6; 6.4; 
11.15,23; Gl 2.17; Ef 3.7; 6.21; Fp 1.1; Cl 1.7,23,25; 4.7; 1Ts 3.2; 1Tm 3.8,12; 4.6. 
[6] Na realidade não existe este verbo em nossa língua; ele foi apenas transliterado do grego e aportuguesado para dar o 
mesmo sentido fonético. 
[7] Diakone/w *Mt 4.11; 8.15; 20.28; 25.44; 27.55; Mc 1.13,31; 10.45; 15.41; Lc 4.39; 8.3; 10.40; 12.37; 17.8; 22.26,27 (2 ve-
zes); Jo 12.2,26 (2 vezes); At 6.2; 19.22; Rm 15.25; 2Co 3.3; 8.19,20; 1Tm 3.10,13; 2Tm 1.18; Fm 13; Hb 6.10; 1Pe 1.12; 
4.10,11. 
[8] Cf. Diácono: In: W.E. Vine, et. al., Dicionário Vine, Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de Deus, 2001, v. 2, 
p. 563. 
[9] K. Hess, Servir: In: Colin Brown, ed. ger. O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, v. 4, p. 452. 
[10] “Porque de Deus somos cooperadores; lavoura de Deus, edifício (oi)kodomh/) de Deus sois vós” (1Co 3.9). 
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