Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças
das 9h30 às 11h00
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 ou Ev. Rodolfo)
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Quintas-feiras:
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h00, e encontro com
os Jovens a partir das 20h00

Aniversariantes - Abr/18 ( parcial)
Margarethe Joana D`arc Souza
Nivaldo Francisco da Silva
Douglas Paulino Donegati
Sandra Alves de Oliveira
Diac. Denilde Francisca Alves Silva
Diac. Jovelina Maria de O. Palumbo
Raimunda Azevedo dos Santos
Jaime Wagner Leal
Jason Renan Cristal
Andreia Arruda Wong

15-abr
15-abr
19-abr
19-abr
21-abr
22-abr
23-abr
26-abr
28-abr
30-abr

Ano 9– nº 169 Abril/18
Timeu”, que é o significado do
nome de Bartimeu.
O cotidiano desse homem era
trevas. Seu maior desejo era
poder ver o sol nascer, e sentir
essa luz arder em seus olhos,
ao menos uma vez na sua
vida. Essa era a chance dele
poder alcançar isso, pois logo
após esses acontecimentos,
Cristo seria crucificado em
Jerusalém,
e
essa
o po r tunid a d e não m ais
“bateria” à porta de Bartimeu.

Diáconos de Plantão - Abr/18
Dia

Hall

Galeria

15

Kelly e Luiz Carlos

Madalena e Robson

19

Nice e Luís Abreu

22

Silvana e Oliveira

26

Veri e Adivaldo

Norberto e Minervina

Aniversários de Casamento - Abril/18
Casal

Data

Anos

Bodas

Pb. Marcio Pinto Neto & Rita Maria de Cássia B. Pinto

12/04

21

Zircão

Dizac. Luiz Carlos de Oliveira & Cristiane dos S. Oliveira

14/04

29

Hortaliças

Diác. Willian Barbosa dos Santos & Daniele Cristal Santos

14/04

11

Aço

Diác. Luís Carlos de O. Abreu & Maria Cristina de C. O. Abreu

16/04

35

Coral-Rútilo

Antonio da Silva & Lucineide Leandro da Silva

20/04

46

Alabastro

*A partir de 10 anos de união
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Quer uma coisa mais cotidiana,
simples e trivial que o nascer
do sol? Apesar de espetacular,
momento único e admirável, o
nascer do sol, por ser diário,
acaba por perder seu encanto,
num mundo corrido e com
tantas
coisas
“mais
importantes” para observar,
pensar e fazer.

O fato do sol brilhar
diariamente não é sinônimo de
que nós o veremos mais uma
vez. Aliás, existem pessoas
que nunca viram esse brilho ou
desejam esperançosamente vê
-lo mais uma vez. O cego
Bartimeu, por exemplo, foi
esse tipo de pessoa, e a Bíblia
registra a sua história.

Mesmo que por vezes paremos
para observá-lo, isso não é
corriqueiro. Não é diário.
Muitas vezes aco ntec e,
inclusive, quando buscamos
um momento especial para
reflexão ou união.

Jesus estava a caminho de
Jerusalém. Passou por Jericó e
ouviu o clamor desse pobre
cego. Sim, pobre e cego.
Bartimeu era desprovido de
visão física e de mínima
condição financeira. Ele não
sabia para onde ir, como
também não tinha para onde
ir. Aliás, ele não tinha nem
mesmo um nome próprio, pois
como registrado no Evangelho
de Marcos (10:46), ele apenas
era chamado de “filho de

É certo que o seu brilho virá
com esplendor hoje, amanhã e
assim sucessivamente, até que
um dia Deus, pelos seus
propósitos, decida transformar
essa terra.

Não podemos esquecer dessa
dinâmica: A oportunidade que
estamos tendo nesse exato
momento, por ter asas e voar,
pode ser que nunca mais
venhamos encontra-la, outra
vez. Esse é o momento de
abraçar a oportunidade de
abrir os olhos, clamar e
encontrar o mestre. Essa é a
oportunidade de reconhecer a
sua divindade, o seu perdão e
a sua provisão.
Nossas dificuldades podem ser
dif e r en t es da qu el as de
B a r t i m e u ;
m a s ,
contextualmente, os problemas
enfrentados por esse homem
são
os
mesmos
que
enfrentamos diariamente. Por
vezes nos encontramos com
deficiência de saúde, de
dinheiro e de autoestima.
Continua...

Continuação...
A palavra chave não é fechar
os olhos ou não prestar
atenção no nascer do sol.
Longe disso, a atitude que
devemos ter é levantar e com
perseverança clamar ao nome
que é sobre todo o nome:
Jesus Cristo.
Somente nele encontraremos
a salvação de nossa alma,

Pais desconhecem os
perigos de expor os
filhos na Internet e nas
redes sociais

assim como encontraremos o
sossego e descanso de
nossas aflições; isso não quer
dizer que nunca mais teremos
dores, dificuldades e sempre
estaremos com o sorriso
estampado em nosso rosto;
mas,
certamente
encontraremos a paz, que
excede todo o entendimento
h u m an o c or r i q u e ir o e
superficial sobre ter tudo.

Porque foi Deus quem disse:
Das trevas resplandecerá a
luz! E essa mesma luz
resplandeceu em nosso
coração, para iluminação do
conhecimento da glória de
Deus, por intermédio da
pessoa de Jesus Cristo!

Fatos históricos sobre a Ressurreição que te farão ter certeza que Jesus Ressuscitou

corpo de Jesus foi colocado
em um túmulo, uma pedra
gigante foi colocada na
frente da entrada, a pedra
foi selada e guardas
romanos foram colocados ali
para protegê-la. E ainda
assim
seu
corpo
desapareceu sem deixar
vestígios.

Ev. Eduardo Lazzarini

sites de pedofilia vieram das
mídias sociais. Os pais são
responsáveis pelos filhos e
devem zelar pela privacidade
e imagem dos mesmos,
inclusive no mundo digital.

Já ocorreram casos em que a
imagem de uma criança foi
associada a um meme que
viralizou com milhões de
comentários ofensivos em
nítido cyberbulling. Casos de
sequestros por conta de fotos
e comentários. Casos de
assédios (grooming) diante da
postagem de fotos. Em casos
Compartilhar dados sobre
filhos em redes sociais resulta ainda mais graves, foi feito o
em um registro que não se morphing, ou seja, editaram a
imagem e a disponibilizaram
apaga
em sites de pornografia
Segundo uma pesquisa da infantil.
AVG, 81% dos pais ouvidos
em dez países publicaram Assim, a recomendação é
fotos dos filhos na internet. jamais postar fotos que
No Brasil, o porcentual sobe identifiquem a rotina do filho
ou mesmo com pouca roupa.
para 94%.
Muito cuidado ao expor a
O que poucos sabem é que intimidade do seu filho, pois
metade das fotografias em hoje ele pode não entender,

mas este conteúdo pode
permanec er por tempo
indeterminado na rede, sendo
que pode causar grandes
constrangimentos no futuro.
Se realmente tiver que
publicar,
avalie
as
configurações de privacidade,
tenha e mente como a rede
social trata as fotos postadas,
lendo os termos de uso. Evite
postar fotos de crianças com
biquíni, roupas intimas ou
nuas ou mesmo comentários
sobre a rotina e hábitos da
criança, pois constituem
grande perigo e insumos
importantes nas mãos de
pessoas mal-intencionadas.
Nunc a s e es queç a , o
importante mesmo é postar o
que c ontribua para a
autoestima da criança. Faça
sempre a seguinte reflexão:
Para que, como e para quem
postar?
www.idgnow.com.br
( editado )

O cristianismo não é apenas
uma filosofia ou um sistema
moral; a totalidade da fé
depende de alguns fatos
históricos incríveis. Se
algumas
coisas
não
aconteceram, então toda a
religião é inútil.
Uma das mais importantes é
a ressurreição corporal de
Jesus Cristo dentre os
mortos. A ressurreição de
Cristo
confirmou
a
identidade de Cristo como o
Filho de Deus e sua vitória
contra Satanás, o pecado e a
morte. Tudo em que cremos
depende do milagre da
ressurreição.

2) Centenas de pessoas
viram Jesus Ressuscitado
Os cristãos não acreditaram
na ressurreição de Jesus
simplesmente porque seu
corpo desapareceu. Não,
Jesus ressuscitado apareceu
pessoalmente para as
pessoas. E não estamos
falando de seu círculo de
amigos, os apóstolos, que
estavam emocionalmente
ligados a ele, estamos
falando de centenas de
outras pessoas.
O Apóstolo Paulo registra em
sua primeira carta aos
Coríntios:
“Foi sepultado, e ressurgiu

Então, isso realmente
aconteceu? Aqui estão 3
fatos históricos sobre a
ressurreição que todos os
céticos devem considerar:
1) O corpo nunca foi
encontrado
A maneira mais fácil de
alguém no século I (ou até
mesmo hoje) provar que
Jesus não ressuscitou dos
mortos seria mostrando o
seu corpo morto.
Após sua morte na cruz, o

ao terceiro dia, segundo as
Escrituras; apareceu a Cefas,
e em seguida aos Doze.
Depois apareceu a mais de
quinhentos irmãos de uma
vez, dos quais a maior parte
ainda vive (e alguns já são
mortos); depois apareceu a
Tiago, em seguida a todos
os apóstolos. “E, por último
de todos, apareceu também
a mim, como a um
abortivo.” (1Cor 15, 4-8)
Os estudiosos acreditam que
Paulo escreveu essa carta

por volta do ano 54, o que
explica quando ele diz que
“a maior parte ainda vive”.
3) Essas testemunhas
estavam dispostas a
morrer mortes terríveis
pelo que sabiam ser a
Verdade
Alguns céticos argumentam
que os seguidores de Jesus
de alguma forma roubaram
seu corpo e depois mentiram
sobre ter visto Cristo
ressuscitado. Mas, se esse
foi o caso, então por que
eles estariam dispostos a
deixar para trás suas
comunidades religiosas,
famílias, amigos, meios de
subsistência e – para muitos
– suas vidas de formas
repulsivas, tudo por uma
mentira?
A resposta, claro, é que eles
não o fizeram: eles
realmente viram o Cristo
Ressuscitado, e eles sabiam
que isso mudava tudo.
“

Disse-lhe Jesus: Porque me
viste, Tomé, creste; bemaventurados os que não
viram
e
creram”.João 20:29
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