Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças
das 9h30 às 11h00
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00

Aniversariantes - Maio/18

Diac. Robson Tereskovac
Fernando Carvalho de Oliveira Abreu
André Santana Lopes
Segundas-feiras
Debora Ladeira Calderano Borges
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Maria José Rodrigues Giagnório
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Antonio da Silva
(*agendar com Pb.Márcio ou Ev. Rodolfo)
Franslene Irias Andrade
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Onescia Batista de Souza
Terças-feiras:
Maria do Carmo P. R. Rosa
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Diác. Luiz Carlos de Oliveira
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Donila de Jesus Silva
Quintas-feiras:
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
Joice Santana da Silva
21h30
Delonita da Silva Reis
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Bárbara Fung Silva de Araújo
Sábados
Diac. Simone Cravo Zenatti
Adolescentes das 10h30 as 13h00, e encontro com
Lucas Afonso Zenatti
os Jovens a partir das 20h00
Maria Helena Romera Rosa
Roger Paulino Donegati
Claudia Regina F. Rodrigues
Pr. Decio Stefanov
Maria Eliene Cruz
Humberto de Almeida da Silva
Luciene Fernandes Vieira
Margarida Isabel Nylas Drozd
Maria Terezinha Carmagnhani
Maria de Jesus Carvalho Souza

1-mai
4-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
21-mai
21-mai
23-mai
23-mai
23-mai
24-mai
26-mai
27-mai
29-mai
30-mai

Aniversários de Casamento - Maio/18
Casal

Data

Anos

Bodas

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

05

28

Hematita

Pr. Decio Stefanov & Diaconisa Elenir de Alencar Stefanov

06

46

Alabastro

Mauro C. de Alencar & Wania Aparecida Esperandio Alencar

20

25

Prata

Diac. Zelinda Cauz Puzzuoli & Domênico Puzzuoli

23

59

Cereja

Angelina Oliveira Silva & Jose Carlos da Silva

26

45

Platina

Diác. Francisco Eduardo Luz & Simone Pereira de Souza Luz

28

13

Linho

*A partir de 10 anos de união
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que entendamos os perigos
que nos cercam; é a renúncia
a esses males que nos faz
viver com mais confiança e
segurança, na certeza de que,
mesmo ainda nesse corpo
perecível, a nossa alma está
segura em Cristo.
O salmista declara com
precisão como é feliz aquele
que não segue o conselho dos
ímpios, não imita a conduta
dos pecadores, nem se
assenta na roda dos
zombadores!
A natureza é perfeita em sua
essência; tudo o que foi criado
é perfeitamente regido por
princípios e ordens divinos.
O mais simples arbusto, se não
for nutrido com substâncias
essenciais, ou estiver fora de
um equilíbrio natural, não
resistirá
e
murchará,
rapidamente.
Tive contato, nesses dias, com
uma planta chamada “flor do
deserto”, que por mais
sugestiva que seja a ausência
de água, pelo nome que ela
leva, carece sim de água na
medida certa, de lugar
apropriado para crescer e de
nutrientes necessários para
florir; do contrário, as folhas
caem, as flores murcham e o
crescimento é imediatamente
paralisado.
A deterioração também é
natural, e obedece aos ciclos

determinados. Mas, qualquer
agente ou ambiente nocivo
antecipa o processo de
deterioração, e faz com que a
vida, naquele ser vegetal
desapareça.
Essa ordem não é só para os
vegetais. Os seres racionais
(humanos) também sofrem
nesse aspecto, quando se
deparam co m situaçõ es
semelhantes.

São princípios básicos que
precisam ser observados por
cristãos em início de jornada e
por aqueles há muito tempo
são conhecedores da verdade.
Indistintamente,
e
cotidianamente, é preciso
perceber esses riscos que
cercam a vida do crente, e se
afastar de possíveis “venenos”
que porão em risco a nossa
vida física e espiritual.

Nosso corpo, enquanto nessa
vida, é corruptível e em certo
momento morrerá.
Mas,
quando somos envolvidos em
coisas
ruins
ou
nos
encontramos ausentes de
coisas boas, não só o nosso
corpo estará em perigo, como
também a nossa alma.

O que nos defende desses
perigos
é
o
nosso
conhecimento e prática aos
mandamentos de Cristo. Neles
encontramos os nutrientes
necessários para resistir às
astutas ciladas da vida e do
diabo.

O mundo está cheio de perigos
e emboscadas que nos faz
tropeçar, e a consciência dessa
verdade é fundamental, para

Continua...

Continuação...

A partir daí é que
conseguiremos desfrutar dos
O que nos defende desses prazeres da liberdade que
perigos
é
o
nosso C r i s t o
nos
deu,
conhecimento e prática aos gratuitamente, pela sua
mandamentos de Cristo.
dolorida morte na cruz.
Neles encontramos os
nutrientes necessários para
resistir às astutas ciladas da
vida e do diabo.

A psicóloga infantil Carol
Braga, mãe de Isabela e
Ricardo, explica que os
limites são necessários para o
bem da criança, pois eles
evitam, por exemplo, até que
ela se machuque. “ As

Ev. Eduardo Lazzarini

Portanto, se elas não têm
limit es, saiba que a
responsabilidade não é delas,
é sua!”.
Podemos pensar que os
limites são importantes na
infância dos nossos filhos,
para eles serem crianças
comportadas e educadas,
que não aprontam por aí.
Mas o caráter do adulto que
nossos filhos se tornarão
começa a se formar agora:
“Tendo uma noção clara de si

crianças necessitam de um
freio em suas atitudes, pois
com isso ela sente que você mesmo, a criança vai se
se importa com o que ela faz, fortalecendo e crescendo um
como e porque ela faz”, adulto mais seguro e
resiliente para suportar os
Quando realizamos o sonho afirma Carol.
desafios da vida”, afirma
de ter um filho, sempre
queremos aproveitar a parte
boa, de cuidar, amar, dar
carinho. Mas a gente sabe
que existe uma parte que
muitas vezes é complicada:
educar; e uma das maneiras
de fazer isso é impondo
limites. A palavra pode
parecer meio forte, mas
precisamos ter em mente que
nossos
filhos
estão
aprendendo tudo ainda. Eles
não sabem até onde podem
ou não ir, o que podem ou
não fazer – e é nosso papel

Muitas vezes pensamos que o
sinônimo de limite é bronca,
mas não é não. Carol explica
que, na maioria dos casos,
não precisamos falar em
punição quando estamos
disciplinando nossos filhos,
existe uma maneira bem
mais eficaz: “A melhor saída

Mônica.

Lembre-se sempre: nosso
papel é amar e também
educar. Impor limites não faz
de você um péssimo pai ou
mãe, muito contrário, exercer
seu papel de mostrar o
caminho demonstra que você
é mostrar a maneira certa de se preocupa com o seu filho
agir através de exemplos.
e com o futuro dele.

Enquanto são pequenas, as
crianças aprendem tudo o
que sabem com os pais.

Ide e pregai o evangelho - como faço isso?

Além disso, tudo o que
fazem prospera, pois estão
plantados no lugar certo!

Vivamos de forma livre,
segura e prazerosa, pois
aqueles que confiam no
Senhor, como o seu pastor,
são como árvores plantadas
à beira de águas correntes,

ensiná-los. Uma criação com
Por que meu filho precisa regras é fundamental para
de limites?
uma infância saudável e para
que ele se torne um adulto
Nada de culpa! As crianças melhor.

precisam disso e a
responsabilidade é nossa

que dá fruto no tempo certo
e suas folhas não murcham.

www.paisefilhos.uol.com.br

O Ir e pregar o evangelho é
uma ordem que Jesus deu a
todos os seus seguidores.
Existem muitas formas de
pregar o evangelho mas a
mensagem principal não
muda. Você pode pregar o
evangelho com a ajuda do
Espírito Santo.
Em seu mandamento, Jesus
nos mandou ir e pregar o
evangelho a todas as
pessoas do mundo (Marcos
16:15). Essa é a grande
responsabilidade da Igreja.
Cada crente precisa fazer
sua parte.
Antes de começar o que
você precisa saber é que
nem todos têm facilidade
para falar mas Deus é quem
faz o trabalho todo! É Deus
que convence e converte
(João 16:7-8). Não pense
que o fracasso ou sucesso
depende de você. Seu
trabalho é apenas levar a
mensagem. Deus faz o resto.
Se você está nervoso ou

preocupado com a idéia de
pregar o evangelho, ore! A
oração é essencial para
preparar. Na verdade, a
oração é essencial em tudo
(Filipenses 4:6). Através da
oração, você se aproxima de
Deus e fica mais em sintonia
com Sua vontade.

salvação mas, quando surge
a oportunidade, você pode
perguntar o que a pessoa
pensa e mostrar sua
perspetiva. Uma conversa
moderada
(não
um
monólogo) é um bom
primeiro passo – 1 Pedro
3:15-16

Não existe uma fórmula
mágica. Cada pessoa e cada
situação é diferente. Deus é
criativo e trabalha de muitas
maneiras. Fique atento para
as oportunidades e peça
sabedoria a Deus para fazer
a coisa certa (Tiago 1:5).

- Dando seu testemunho
– a experiência pessoal
ajuda a mostrar como a
Bíblia ainda é atual. O que
Jesus tem feito em sua vida?
Conte para as pessoas –
João 4:39

Algumas formas de ir e
pregar o evangelho
Além das formas mais óbvias
( p r e g aç ã o, c a m p an h a s
evangelísticas, missões),
você pode pregar o
evangelho:
- Vivendo – essa é uma das
formas mais importantes de
pregar o evangelho. Quando
sua vida reflete a salvação
de Jesus, pessoas vão
comentar e querer saber
mais – 1 Pedro 3:1-2

Fazendo
estudos
bíblicos – quando alguém
tem muitas perguntas, uma
boa idéia é convidar para um
estudo bíblico. Estudar a
Bíblia juntos ajuda a mostrar
o evangelho com mais
tempo e detalhe. Assim a
pessoa pode tomar uma
decisão informada – 2
Timóteo 3:15-17
- Ajudando na igreja – ir
e pregar o evangelho é
trabalho da Igreja toda!
Juntos podemos fazer muito
mais que cada um sozinho.

- Sendo bom amigo – olhe
para as pessoas como
pessoas,
não
como
objetivos. Todos precisam de
u m b o m am i g o n o s
momentos difíceis. Um bom
amigo mostra o amor de
Deus
e
tem
mais
oportunidade para falar de
Jesus – 1 João 4:18-20

Ajudar nos diferentes
trabalhos e atividades de sua
igreja, por menores que
sejam, é muito importante
para sustentar a missão da
igreja como um todo –
Efésios 4:15-16

- Conversando – nem toda
conversa precisa ser sobre

www.respostas.com.br

