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Aniversariantes - Junho/18

Kely Maria C. Giongo Tereskovac
Edna Dayane de O. Barros
Priscila Manastella D`Onófrio
Cintia Zaramello Amianti Abreu
Segundas-feiras
Valter Lourenço Pires Relvas
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Luiz José da Silva
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Marco Rodolfo Couto Giongo
(*agendar com Pb.Márcio ou Ev. Rodolfo)
Ev. Carlos Eduardo Lazzarini
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Vaneska Barabam Barlosa
Terças-feiras:
Larissa Assunção Emilio
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Eduardo Reis Braga
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Diego Santos de Oliveira
Quintas-feiras:
Antonio Cezar de Moraes Paiva
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
Gabriel do Rosário Guizé
21h30
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Maria Feitosa Ibiapino
Sábados
Natália Matos Dintof
Adolescentes das 10h30 as 13h00, e encontro com Valdeir Eduardo da Fonseca
os Jovens a partir das 20h00
Dyonísia Lourenço Ribeiro
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças
das 9h30 às 11h00
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00

1-jun
1-jun
1-jun
4-jun
4-jun
5-jun
7-jun
8-jun
11-jun
13-jun
15-jun
17-jun
18-jun
19-jun
21-jun
25-jun
26-jun
29-jun
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porém, não aguentou a
pressão e o negou (Mt. 26:70,
72 a 74).
Com este cenário, a primeira
coisa que se pode pensar é
que uma bela amizade se
desfez. Aquela confiança
inicial num relacionamento de
que “estamos juntos! conte
comigo!”, ficou para trás e se
tornou “não quero te ver nem
pintado de ouro”.

Diáconos de Plantão - Junho/18
Dia

Hall

Essa é a grande vantagem de
ter um relacionamento com
Cristo. Ele nunca desiste de
você!

Galeria

10 Silvana e Luiz Carlos Madalena e Oliveira
14 Minervina e Willian

Nice e Robson

17

Kelly e Sebastião

21

Márcia e Luís Abreu

Ouvir uma expressão como
esta, num momento de
tristeza, sem dúvida é um
consolo e a certeza de que
não estamos sozinhos. Mas,
qual a segurança por trás das
palavras daquele que as diz?

Aniversários de Casamento - Junho/18
Casal

Data

Anos

Bodas

Maria do C. Palmezan R. Rosa & Diác.Norberto Romero Rosa

10/6

35

Coral

*A partir de 10 anos de união
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Nem sempre cumprimos com
as promessas que fazemos;
nem sempre somos fortes o
bastante, para aguentarmos
as pressões que a vida nos
causa, e isto acontece entre
as melhores amizades.
Cristo e seus discípulos viviam
sob esse panorama, e percebe
-se, ao longo dos evangelhos,
que todos estavam muito
entusiasmados, e já faziam
planos para o futuro, inclusive
sobre os seus lugares no
Reino que em breve seria

estabelecido, conforme
prometido por Jesus.
Porém, num determinado
período desta história houve
uma grande dispersão, pois o
grupo ficou com medo do que
estava acontecendo. Jesus foi
preso, e logo após foi
condenado e executado.
Momentos antes disto
acontecer, Pedro, um dos
discípulos mais entusiasmado
em seguir a Jesus, disse ao
mestre que estava disposto a
fazer qualquer coisa para
segui-lo, impedir a sua prisão,
e até mesmo impedir a sua
morte; e, se necessário fosse,
morreria com Jesus (Mt.
26:35 e Mc. 14:31). Pedro fez
a promessa de que jamais iria
abandoná-lo! (Mt. 26:33);

Ele não exige que tenhamos a
máxima confiança em nós
mesmos, e nem espera que
esta
amizade
ou
relacionamento dependa
exclusivamente do nosso
esforço. Isso porque ele sabe
da nossa estrutura e da nossa
fraqueza (103:14).
Mesmo com tanta fragilidade
na hora que precisamos
demonstrar que estamos
juntos, Ele não nos olha com
desprezo, não nos constrange
e não nos vira as costas; ao
contrário, Ele está pronto para
olhar para nós, e isso é muito
profundo. Esse olhar é de
compaixão, de ternura e
amor; é um olhar que espera
o arrependimento dos nossos
pecados e falhas.
Continua....

Continuação...
Quando Pedro o negou, diz a
bíblia que em seguida Cristo
fixou os olhos nele, e logo o
discípulo se lembrou do
alerta que Jesus havia feito,
sobre o perigo de cair em
tentação (Lc 22:61 e 62).
Pedro chorou amargamente,
quando se lembrou do erro

Dicas para cuidar da
saúde no inverno

Muitas
doenças
se
manifestam nessa época do
ano, saiba como evitá-las.
Chegou a época mais fria do
ano e com ela chegam
também algumas doenças
típicas dessa estação. Nesse
período doenças cardíacas e
respiratórias
crescem

(Mc 14:72). Passamos por
momentos assim também,
em nossa trajetória, mas
como Pedro recebeu o
perdão de Cristo, obteve a
salvação prometida e foi uma
peça fundamental para a
construção da Igreja no
mundo, assim também nós
seremos restaurados, e
caminharemos com Ele,
diariamente, sem qualquer

sentimento de culpa e
participantes desse corpo,
pois Ele está conosco “para o
que der e vier”!

consideravelmente devido à
necessidade do corpo de se
manter aquecido. Sendo
assim, daremos algumas
dicas para que você possa se
prevenir
e continuar
saudável neste inverno.

-Durma em local arejado;
-Mantenha a roupa de cama
sempre limpa;
-Remova a poeira dos
ambientes e mantenha a
casa sempre higienizada;
Evite exposição prolongada
ao frio;
-Evite banhos muito quentes;
Pratique exercícios físicos
com regularidade;
-Mantenha uma alimentação
balanceada.

As doenças mais comuns
nesse período são: rinite,
sinusite, asma, gripe,
pneumonia e outras. Os
grupos mais atingidos e que
devem ter cuidado especial
são os idosos, sedentários,
fumantes, crianças, obesos,
hipertensos e diabéticos.
Esses
grupos
devem
redobrar os cuidados devidos
às deficiências já existentes
que podem ser agravadas
com o clima frio.

Que devemos fazer quando temos vontade de desistir?

Um gande abraço a todos!
Ev. Eduardo Lazzarini

Com essas dicas você poderá
aproveitar melhor todo
charme do friozinho da
época mais aconchegante do
ano.

“Se alguém sente vontade
de desistir em algum ponto
em que o coração julga que
deve continuar, há textos na
Bíblia que podem ajudar na
tomada de decisão.”

Seja honesto com Deus
sobre os seus sentimentos.
O salmista Davi se expressou
da seguinte maneira: “Até

quando, ó Senhor, te
esquecerás de mim? para
s em pr e? A t é q u a n do
esconderás de mim o teu
rosto?” (Salmos 13:1).

Deus promete-nos fortaleza
quando necessitamos. A
Bíblia diz em Colossenses
1:11-12: “Corroborados com

manifestação da verdade,
nós nos recomendamos à
consciência de todos os
homens diante de Deus” (2

toda a fortaleza, segundo o
poder da sua glória, para
toda a perseverança e
longanimidade com gozo;
dando graças ao Pai que vos
fez idôneos para participar
da herança dos santos na
luz.”

Coríntios 4:16-17).

Quando
desistimos,
frequentemente perdemos o
melhor que Deus tem para
oferecer: “Por isso não

desfalecemos; mas ainda
que o nosso homem exterior
se esteja consumindo, o
interior, contudo, se renova
de dia em dia. Porque a
nossa leve e momentânea
tribulação produz para nós
cada
vez
mais
abundantemente um eterno
peso de glória; pelo
contrário, rejeitamos as
coisas ocultas, que são
vergonhosas, não andando
com
astúcia,
nem
adulterando a palavra de
Deus;
mas,
pela

A vida deve ser dirigida por
Deus, através de Sua Palavra
e ação do Espírito Santo. Se
alguém desistir em algum
ponto e o coração condenar,
é preciso reconsiderar, pois
a Bíblia diz em 1 João 3:19,
20: “Nisto conheceremos

que somos da verdade, e
diante dele tranqüilizaremos
o nosso coração; porque se
o coração nos condena,
maior é Deus do que o nosso
coração, e conhece todas as
coisas.”
Então, a despeito de
qualquer circunstância, é
possível dizer como Paulo:
“Tudo posso naquele que me
fortalece” (Filipenses 4:13).
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Sendo assim, trazemos as
seguintes dicas:

Fazendo “Grande Coisa”
de Deus

-Beba bastante água;
Deixe a casa bem iluminada
e arejada;

Deus nos concede dons para
que possamos fazer ele
conhecido. Isso mesmo!
Deus abençoa o atleta das
olimpíadas com velocidade,
o vendedor com sabedoria,
o cirurgião com capacidade.
Por quê? A grande resposta
é para fazer grande coisa de
Deus. Para exaltá-lo, para
anunciá-lo.

Deus tem dado dons para
cada um de nós da grande
variedade de dons espirituais
dele. Administre estes dons
bem e glória será dada a
Deus.

seus dias se tornam mais
doces. E para realmente
adoçar o seu mundo, use da
sua singularidade para fazer
grande coisa de Deus, todos
os dias da sua vida!

Faça o alvo da sua vida que
“em todas as coisas Deus
seja glorificado!” (1 Pedro
4:10-11 NVI).

Max Lucado

Quando você glorifica o seu
Criador com as suas forças,

