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*
(*agendar com Pb.Márcio)
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h às 21h
Quintas-feiras:
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Sábados
Estudo Bíblico e Encontro com os Jovens a partir
das 20h00

Aniversariantes - Mai/17 (parcial)
Andreia Arruda Wong
Robson Tereskovac
Fernando Carvalho de O. Abreu
Debora Ladeira Calderano Borges
Maria José Rodrigues Giagnório
Antonio da Silva
Franslene Irias Andrade
Onescia Batista de Souza
Maria do C. P. Romero Rosa
Diác. Luiz Carlos de Oliveira
Donila de Jesus Silva
Joice Santana da Silva
Delonita da Silva Reis
Bárbara Fung Silva de Araújo
Diac. Simone Cravo Zenatti
Lucas Afonso Zenatti

30-abr
1-mai
4-mai
8-mai
8-mai
10-mai
10-mai
12-mai
15-mai
15-mai
15-mai
15-mai
17-mai
17-mai
17-mai
17-mai

Ano 8– nº 153 - Maio/17
"Cuidado! Fiquem de
sobreaviso contra todo tipo de
ganância; a vida de um
homem não consiste na
quantidade dos seus bens”.
Diferente do governo federal
brasileiro, Cristo enfatiza que
sua forma de avaliação
consiste em apreciar a
qualidade do caráter de uma
pessoa, e não a quantidade
ou acúmulo dos bens que esta
possui.

Diáconos de Plantão - Mai/17
Dia

Hall

Galeria

30

Minervina e Sebastião

Silvana e Norberto

4

Simone e Francisco

7

Márcia e Willian

11

Nice e Norberto

Miriam e Robson

Aniversários de Casamento - Mai/17 (parcial)
Data

Anos

Bodas

05

27

Crizopázio

Pr. Decio Stefanov &
Diac. Elenir de Alencar Stefanov

06

45

Platina

Mauro Cabello de Alencar &
Wania Aparecida Esperandio Alencar

20

34

Oliveira

Pr. Walter D'Onofrio &
Denise Manastella D'Onofrio

22

35

Coral ( ou
Rútilo )

Casal
Diác. Adivaldo dos S. Donegati &
Maria Silvana da S. Donegati

*A partir de 10 anos de união
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Nos últimos dois meses,
aproximadamente 28 milhões
de brasileiros foram obrigados
a apresentar suas contas ao
“leão”. Este é o período em
que as pessoas (aquelas que
se encaixam em algumas
situações) estão obrigadas a
confeccionar a declaração de
ajuste anual do Imposto de
Renda.
Grande é o movimento dos
contribuintes para apresentar
toda a evolução do seu
patrimônio, e demonstrar qual
é o impacto tributário desse
acúmulo nos cofres públicos.
Por se tratar de uma
obrigação e demonstração de
contas
e
resultados
particulares, é muito pequena
(ou eu diria quase inexistente)
a parcela de pessoas que

gostam de se expor ao fisco
federal.
A prestação de contas é um
ato obrigatório, e isso, por si
só, causa desconforto.
E esse ato de prestar contas
pode se agravar muito mais,
quando deixamos a esfera
material e o acúmulo de bens
materiais, e analisamos o que
a bíblia nos ensina sobre ela
no âmbito espiritual.
Em certo trecho bíblico, Jesus,
com a sua infinita sabedoria,
põe em xeque pessoas da
multidão, ou no mínimo
adverte seus discípulos, sobre
esse tema.
Em Lucas 12:15 é narrada a
seguinte advertência de
“Então lhes disse:
Cristo:

Independente se a declaração
do Imposto de Renda é
grande ou pequena, valiosa
ou insignificante, ou mesmo
que alguém não esteja dentre
aqueles
obrigados
à
apresentar contas, o que
Cristo espera de todos os
cristãos é que tenham o
cuidado necessário com as
suas alma.
Na sequência do capítulo 12,
do Livro de Lucas, Jesus
apresenta, por parábola, uma
situação muito semelhante
àquela em que os seres
humanos podem se envolver,
todos os dias: A preocupação
desenfreada de acumular
bens e valores apenas nesta
vida.
E a conclusão dessa parábola,
entre o homem preocupado
em acumular riquezas e o
próprio Deus é a seguinte:
Continua...

...continuação
“Então, direi à minha alma:
tens em depósito muitos bens
para muitos anos; descansa,
come, bebe e regala-te. Mas
Deus lhe disse: Louco, esta
noite te pedirão a tua alma; e
o que tens preparado, para
quem será? Assim é o que
entesoura para si mesmo e
não é rico para com Deus”.
(Lucas 12:19 ao 21)
Se hoje estivesse agenda a
prestação de contas de sua

declaração
de
bens
acumulados no céu, o que
você teria para apresentar? O
resultado seria positivo ou
negativo?

E, por isso, tenhamos sempre
a certeza de que o nosso
objetivo, aqui nesta terra, é
viver para Ele.

Qual foi a primeira igreja? A igreja original? A primeira igreja é a verdadeira?
práticas, foram registradas para
nós no Novo Testamento. Jesus,
assim como Seus apóstolos,
predisse que os falsos mestres
se levantariam, e de fato é
aparente de algumas das
epístolas do Novo Testamento
que esses apóstolos tiveram
que lutar contra os falsos
mestres desde cedo. Ter um
pedigree da sucessão apostólica
ou ser capaz de traçar as raízes
de uma igreja de volta para a
"primeira igreja" é em nenhum
lugar nas Escrituras dado como
um teste para ser a verdadeira
igreja. O que é dado é
comparações repetidas entre o
que professores falsos ensinam
o que a primeira igreja ensinou,
como registrado na Escritura. Se
uma igreja é ou não a "igreja
verdadeira" é determinada
comparando seus ensinamentos
e práticas com a da igreja do
Novo Testamento, conforme
registrado na Escritura.

“Busquem, pois, o Reino de
Graças ao nosso bom e
providencial Deus, por mais
que
não
consigamos
acrescentar um segundo em
nossa
vida,
ou
não
consigamos prever um
milésimo do nosso futuro, Ele
sabe o que é melhor para
nós, e nos sustenta com a
Sua mão.

Deus, e essas coisas lhes
serão acrescentadas.”
(Lucas 12:31)

Pb. Eduardo Lazzarini

chamando a atenção de importante, sem estresse e
Pais e professores devem profissionais e pais do Brasil brigas. O jovem precisa ter
nas últimas semanas.
outras atividades, além da
estar atentos a jogos
internet.
virtuais de desafios na
Especialistas
apontam
que
um
Internet
deles surgiu na Rússia em A falta de diálogo entre pais e
2015 depois de uma notícia filhos é outro problema
falsa. No Brasil, polícia apontado pela profissional.
investiga casos de suicídio em “Os filhos crescem e vão se
três estados.
afastando dos pais. Conversar,
bater um papo e mostrar
“Os familiares precisam ter um episódios narrados pela mídia
diálogo aberto com os jovens. sobre internet, jogos, abuso
Monitorar as ações do sexual, pedofilia, entre outros,
adolescente”, explica a devem estar no cotidiano da
psicóloga Suzana Felisberto
família. Segundo ela, não é o
Cardoso, do Centro de caso de impor limites e
Referência em Assistência controlar a vida dos jovens na
Social (Creas).
internet, mas sim, mostrar os
riscos que existem.
“Caso o jovem tenha um
O filho adora ficar horas no grupo familiar fortalecido “O conceito de família mudou
computador conversando com e tem confiança nos seus pais e criou um vazio em muitos
amigos virtuais. Acha a ou familiares, dificilmente, ele jovens, este vazio, muitas
realidade virtual muito mais irá ser atraído para participar v e z e s , é p r e e n c h i d o
interessante do que o de um desafio destes”, declara e q u i v o c a d a m e n t e p e l a
Suzana.
sociedade. Ele prefere os
chamado mundo real?
amigos, a rede social do que
O
que
muitos
p a i s Os pais devem orientar e estar com a família”, lamenta.
desconhecem é o perigo que supervisionar os filhos. Ter a
pode estar por trás do uso senha do facebook, snapchat,
www.difusoralaguna.com.br
sem supervisão da internet e, instragam é um recurso que
principalmente, das redes os pais deveriam contar.
sociais. Jogos virtuais estão Restringir o acesso também é

A capacidade de rastrear a
igreja de volta à "primeira
igreja" através da sucessão
apostólica é um argumento
usado por várias igrejas
diferentes para afirmar que sua
igreja é a "única igreja
verdadeira". A Igreja Católica
Romana faz essa afirmação. A
Igreja Ortodoxa Grega faz essa
afirmação.
Algumas
denominações protestantes
fazem essa afirmação. Alguns
dos cultos "cristãos" fazem essa
afirmação. Como sabemos qual A "primeira igreja" é a igreja
igreja está correta? A resposta que está registrada no Novo
Testamento, especialmente no
bíblica é - não importa!
Livro de Atos e nas Epístolas de
A igreja, conforme
A p r i m e i r a i g r e j a , s e u Paulo.
c r es c im en t o , do u t r in a e registrada no Novo Testamento,

Vitória Garantida
Está na hora de declarar guerra
contra a peste chamada “Eu
não consigo”. Ela ataca nosso
auto-controle com “eu não
consigo manter um emprego” e
ataca nossos casamentos com
“eu não consigo perdoar”. Ela
ataca até a nossa fé com “eu
não consigo acreditar que Deus
me ama.”
Se Josué tivesse murmurado
estas palavras quem o teria

culpado? Josué 1:1 começa
com más notícias, “Meu servo
Moisés está morto”. Perder
Moisés era perder a causa.
Imagine o desânimo, a
angústia, o medo! E no
entanto, Deus disse a Josué
“Moisés está morto. Agora,
pois, você e todo este povo
preparem- se para atravessar o
rio Jordão e entrar na terra que
eu estou para dar aos
israelitas.” Moisés pode estar
morto, mas Deus está vivo!
Mesmo assim, Josué tinha

é o padrão e fundamento de
Deus para Sua igreja.
As Escrituras nunca mencionam
usar "qual igreja veio primeiro"
como base para determinar qual
é a "verdadeira" igreja. O que
ensina é que se deve usar a
E s cr itu r a co mo o f at or
determinante para qual igreja
está pregando a verdade e,
portanto, é verdadeira para a
primeira igreja. É especialmente
importante comparar a Escritura
com o ensinamento de uma
igreja sobre questões centrais
como a deidade e humanidade
completas de Cristo, a expiação
pelo pecado através do Seu
sangue no Calvário, a salvação
do pecado pela graça através da
fé e a infalibilidade das
Escrituras. A "primeira igreja" e
"uma igreja verdadeira" é
registrada no Novo Testamento.
Essa é a igreja que todas as
igrejas devem seguir, emular e
modelar depois.
www.gotquestions.org

motivos para dizer “não
consigo”. Moisés estava morto.
E o povo de Canaã comia
pessoas como os Israelitas
para o café da manhã! Mas,
Josué nunca declarou a
derrota. Deus lhe deu motivos
para crer. A vitória era certa,
porque a vitória era de Deus! O
mesmo é verdade para você.
Max Lucado

