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serviço, expectativa da segunda vinda
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No Próximo número 
do Refrigério Online contamos
publicar um artigo de 
Jairo Gonçalves sobre 
o momento eclesiástico atual
e outro de Joaquim Pondo 
intitulado “Saúde e Igreja”
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