Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - crianças e adolescentes
9h às 12h
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Segundas-feiras
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Culto nos Lares das 20h às 21h
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h às 21h

Ano 7 – nº 129 - Março/16
participemos do corpo e do
sangue de Jesus.

Aniversariantes do mês

Walkyria Drozd Stefanov
Marcos Vicente de Lima
Ingrid de Souza Gomes
Bianca de Souza Martins
Sábados
Arlete Ganeff Ekert
Estudo Bíblico e Encontro com os Jovens a partir
Diác. Norberto Romero Rosa
das 19h30
Rosane Alves Faustino
Renata Farinelli Nabeiro
Felippe Alves Pereira Manzatto
Diáconos de Plantão - Mar/16
Pr. Walter D'Onofrio
Dia
Hall
Galeria
Diaconisa Zelinda Cauz Puzzuoli
06 Nice e Norberto Simone e Luiz Carlos
Diác. William Barbosa dos Santos
10 Rodhe e Francisco
Juliana Lima Rodrigues
13 Silvana e Luís Abreu
Veri e Willian
Marly Alves Pereira
17
Nice e Norberto
Rafael Carvalho de Oliveira Abreu

Aniversários de
Casamento *

Quintas-feiras:
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h

2-mar
6-mar
7-mar
7-mar
9-mar
12-mar
13-mar
15-mar
20-mar
22-mar
24-mar
24-mar
25-mar
26-mar
31-mar

Casal

Data

Anos

Bodas

Marcelo Zanotto &
Regiane Cristina da Cunha Zanotto

11/03

10

Estanho

Diva Leite Menon &
Vitório Manoel Menon

16/03

53

Antimônio

Marco Rodolfo Couto Giongo &
Andréa Giongo

20/03

18

Turquesa

Elça de Almeida Santos &
Manoel de Almeida Santos

27/03

34

Oliveira

Marinalda Silva de Souza Silva &
Jose Miltom da Silva

28/03

24

Opala

Marcelo Bonora &
Mônica Campos de Carvalho Bonora

30/03

20

Porcelana

*A partir de 10 anos de união
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Possivelmente você estará
lendo este artigo após a ceia,
porém a lição do texto não
cabe apenas para este
cerimonial, é uma regra de
conduta que vai ajudarmos a
espantar a mediocridade da
crítica, do apontamento, da
atitude que expressa a falta
de amor e graça.

por que atentas tu
no argueiro que está
no olho de teu irmão, e não
reparas na trave que está no
teu próprio olho?” - Lucas

“E

com a trave, que diz respeito
a uma grande transgressão
cometida por aquele que faz a
crítica.

6:41

O que me chama a atenção
neste ensinamento de Jesus é
o fato da misericórdia e amor,
tantos crentes que observam
atentamente a vida dos
outros, que ficam de
binóculos seguindo os passos
de alguém até sua queda, isso
está seguramente longe dos
planos e da vontade de Deus.

Argueiro é um cisco, algo
pequeno e insignificante, que
em contato com os olhos
causa irritação, dor e
incômodo.
Jesus
aqui
faz
um
comparativo de situações, Ele
mostra o rigoroso juízo que
fazemos com o pecado dos
outros e a complacência com
nosso próprio pecado. Nos
colocamos na posição de Juiz,
apontamos com veemência o
que caiu, mas somos brandos
com nossos erros .
O argueiro representa um
pequeno defeito moral em
alguém, está em contraste

Hoje dia 05/03/2016 é o dia
de mudarmos o foco, o cisco
ou o tronco? Isso mesmo que
diz outras traduções, tronco,
algo grosseiro de fácil
visualização, mas que temos
uma dificuldade enorme de
enxergar. Hoje é ceia na casa
do Pai, o apóstolo Paulo
recomenda que examinemos a
nós me smo s e as sim

Irmão, vamos analisar nossa
vida rapidamente. Tire alguns
minutos para uma franca
avaliação, será que quando
julgo
as
pessoas
e
cons e que nt em en te su as
atitudes, quero mostrar com
isso que estou realmente
preocupado com sua vida?
Será que gasto um tempinho
orando por ela e por sua
mudança? , ou apenas fico
observando seus erros e
maquinando qual será seu
castigo, quanto tempo
afastado do ministério, quanto
tempo sem participar da ceia,
a vergonha da família, sei lá ,
são tantas as hipóteses.

Continua...

Continuação...

longânimo, tudo suporta.

Querido amigo , Jesus deixou
a maior prova de amor na
Cruz do Calvário, Ele amou o
mundo de uma maneira
incompreensível, portanto
devemos amar, a Bíblia diz em
1 Co 11 que o amor tudo
suporta , tudo crê, tudo
espera, não é soberbo, não
trata mal, é paciente,

Podemos decidir o que fazer,
ficar olhando o cisco dos
outros com um coração
incapaz de amar e ajudar ou
tentarmos ajudar com o amor
derramado na Cruz. Podemos
ficar com o tronco do pecado
e da injustiça em nós ou
confessarmos nossos pecados
e deixá-los.

Os benefícios de se
ter o hábito da leitura

Uma simples atividade como a
leitura promove maravilhas no
cérebro e as pessoas nem se
dão conta disso.
Ler diariamente então pode
ser muito mais vantajoso do
que se imagina, pois, um
cérebro que não se exercita
tende a ter perda mais rápida
de neurônios, além da perda
de memória e funções
importantes. Sendo assim, a
saúde mental deve ser levada
muito a sério.

Em primeiro lugar, exercitar a
mente lendo livros todos os
dias pode ajudar a evitar
doenças como o Mal de
Alzheimer, onde o estímulo
mental é inevitável e fica claro
que o desenvolvimento e
manutenção da memória são
irrevogáveis. Não somente a
leitura de livros é importante,
como também de jornais,
noticiários, revistas e manuais
de instrução, pois em tudo
pode se encontrar um novo
vocabulário e uma forma de
escrita desconhecida.
Outros fatores que muitos não
dão importância, mas são de
grande valia podem ser
também o aumento de
conhecimento em diversas
áreas, o que permite o diálogo
mais inteligente, o aumento
do vocabulário e mais foco
aliado à concentração em
atividades rotineiras.
Uma pessoa que consegue
sentar e relaxar para a leitura
diária, consegue se focar
nesta atividade e se tornar
uma pessoa mais concentrada

A palavra de Deus é nosso
guia perfeito, observe-a e terá
luz e entendimento.
Os ciscos e os troncos são
obstáculos que carregamos
desnecessariamente, pense
nisso e viva melhor, seja
melhor e viva as bênçãos da
obediência.

Por que orar pela paz em Israel?
Senhor. Pois ali estão os tronos
do juízo, os tronos da casa de
Davi. Orai pela paz de
Jerusalém; prosperarão
aqueles que te amam. Haja
paz dentro de teus muros, e
prosperidade dentro dos teus
palácios. Por causa dos meus
irmãos e amigos, direi: Paz
esteja em ti. Por causa da casa
do Senhor nosso Deus,
buscarei o teu bem.” – Salmos

Grande abraço em Cristo
Pr Eraldo Galvão
em outras ações que antes
não eram realizadas da
maneira correta.
A leitura ainda expande a
mente e permite que se preste
atenção no antes não se dava
valor, é crucial também para a
imaginação e formadora de
autoconhecimento.
É importante entender que o
estímulo e gosto pela leitura
devem ser feito desde a
infância e que o envolvimento
dos pais e professores nesta
atividade é crucial. Cada idade
necessita de um tipo de leitura
e um tipo de vocabulário. É na
infância também que se
aprende com muito mais
facilidade e capacidade de
armazenar informações é
maior, sendo assim, é a
melhor fase para desenvolver
este hábito e mantê-lo por
toda a vida.
Fonte:
www.saudecontrole.com.br

As aulas estão de volta
Escola Bíblica Dominical e Ensino Bíblico - a Palavra de Deus sendo ensinada a todas as
idades e , ainda, Aulas de Artesanato, variadas técnicas em cursos abertos e gratuitos, estão
de volta. Não percam essas oportunidades., informem-se sobre os dias e horários e participem!

122:1-9

prosperidade (em todas as
áreas da vida), mas, não para
aqueles que oram pela paz de
Jerusalém, senão, para aqueles
que a amam. É preciso amar a
Israel, Jerusalém, para ter o
coração correto para com Deus
e poder orar por sua paz.
Só o amor de Jesus pode
conduzir-nos, a orar com
entendimento, em compaixão,
por
este
povo
tão
desesperadamente carente de
Deus e que não sabe distinguir
a mão direita da esquerda,
ainda que seja o povo que,
diariamente profetiza bênçãos,
ao praticar sua ortodoxia,
tradições, etc.

Da mesma forma que os 10
mandamentos são ordenanças
do SENHOR, também o de
"orar pela paz de Jerusalém” é
um mandamento – o SENHOR
não está pedindo, mas
ordenando que se ore pela paz
de Jerusalém, aquela que é
única, cidade compacta,
Fonte:
indivisível capital de Eretz
Israel (Estado de Israel) e www.nucleodeapoiocristao.com.br
somente dela.

“Alegrei-me quando me
disseram: Vamos à casa do
Senhor. Os nossos pés estão
dentro das tuas portas, ó
Jerusalém. Jerusalém está
edificada como uma cidade
que é compacta. Onde sobem
as tribos, as tribos do Senhor,
até ao testemunho de Israel, A esta ordenança está atrelada
bênção:
a
de
para darem graças ao nome do u m a

Manter a unidade
Para algumas pessoas, o
termo ajudante carrega uma
conotação pejorativa. Os
monitores auxiliam os
professores com suas aulas.
Os auxiliares ajudam os
eletricistas, encanadores e
advogados em seus trabalhos.
Por não serem tão habilidosos
na profissão, podem ser vistos
como pessoas de menor valor.
Mas todos são necessários
para que a tarefa seja
cumprida.

ministerial. Ele os mencionou
em sua carta aos Romanos
(cap.16). Ele fez uma
referência especial a Febe, que
“…que tem sido protetora de
muitos
e
de
mim
inclusive” (v.2). Priscila e
Áquila arriscaram suas vidas
por Paulo (vv.3-4). E Maria,
Paulo
disse:
“…muito
trabalhou por vós” (v.6).

Ajudar é um dom
acordo com o
Coríntios 12:28.
este dom dentre
Espírito Santo
O apóstolo Paulo teve muitos concedidos aos
ajudantes em sua obra corpo de Cristo,

espiritual de
livro de 1
Paulo citou
os dons do
que são
cristãos no
a igreja. O

dom de “ajuda” é tão
necessário quanto os outros
dons que foram mencionados.
Até mesmo o Espírito Santo é
chamado de “Auxiliador”.
Jesus disse: “Mas o Auxiliador,
o Espírito Santo […] ensinará a
vocês todas as coisas e fará
com que lembrem de tudo o
que eu disse a vocês” (João
14:26 NTLH).
Seja qual for o dom que o
Espírito Santo, o Auxiliador lhe
concedeu, permita que Ele o
use para a Sua honra.
Ministérios Pão Diário

