Aniversariantes - Julho/Agosto 18
Diac. Veridiana Y. Messias Rosa
Paulo Cesar de Lima
Domingos
Ricardo de Lima Costa
Escola Bíblica Dominical - Crianças
Juliana Bossoni Alves
das 9h30 às 11h00
Angelina
Oliveira Silva
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Pedro Henrique Zanellato
Segundas-feiras
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Alessandro Maciel Januário
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Antonio Carlos Matulevicius
(*agendar com Pb.Márcio ou Ev. Rodolfo)
Maria José Matheus Gracia
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h Leandro Nadin
Terças-feiras:
Diác. Luís Carlos de Oliveira Abreu
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Simone Pereira de Souza Luz
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Maria Nilma Pereira
Quintas-feiras:
Andréa Giongo
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
Diác. Adivaldo dos Santos Donegati
21h30
Robson Andreozzi
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Diác. Adeilson Antunes de Oliveira
Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h00, e encontro com Ivani Alves da Costa
os Jovens a partir das 20h00
Diac. Rodhe Guiomar Zanellato
Flávia Rodrigues da Silva
Diac. Minervina Santana da Silva
Cynthia Michele Canuto
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Aniversários de Casamento - Agosto/18
Casal

Data

Anos*

Bodas

Walkyria Drozd Stefanov & Pb. Décio Stefanov Filho

22

16

Safira

Maria Elizabete T. do Nascimento & Wagner do Bascimento

23

21
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semeia para a sua carne, da
carne colherá destruição; mas
quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá a vida
eterna. E não nos cansemos
de fazer o bem, pois no
tempo próprio colheremos, se
não desanimarmos”.

Essa frase foi muito ouvida
nos últimos dias. A TV Globo
colhe depoimentos de
brasileiros de todo país que,
através de vídeos,
se
expressam e desabafam,
mostrando a insatisfação
desses, com a Política e os
Governos.
Interessante ver a esperança
do povo, apesar do alto grau
de dificuldades financeiras
que a maioria enfrenta, essas
pessoas sofridas acreditam
que no futuro haverá mais
dignidade e melhor condição
de vida.
Recentemente, duas notícias
chamaram minha atenção e
gostaria de compartilhar com
você. Um homem morador
dos EUA ganha a chance de
seu primeiro emprego,
morava há 32 km de distância
do local, um dia antes do
início do trabalho seu carro
apresentou problemas no
motor, então, preocupado,
resolveu ir a pé para a

empresa, caminhou durante
toda a noite, chegando as
8h00 no horário previsto. Com
o reconhecimento a esta seu
patrão presenteou-o com um
carro.
Outro caso importante foi de
uma jovem desempregada há
4 meses que foi sacar dinheiro
num caixa eletrônico. Ao
chegar no local percebeu que
haviam R$ 300,00 esquecidos
na saída da máquina, ela
imediatamente pega esse
valor, vai a uma delegacia e
registra o ocorrido. Ao ser
entrevistada sobre o motivo
da atitude ela responde ao
repórter : “eu devolvi por um
único motivo, aquele dinheiro
não me pertencia”.
Incríveis essas histórias de
h o n e s t i d a d e
e
comprometimento. A Bíblia
diz em Gálatas ( 6:7-9 nvi):
“Não se deixem enganar: de

Deus não se zomba. Pois o
que o homem semear, isso
também colherá” . Quem

Há opiniões diferentes quanto
ao procedimento das pessoas
que citei nestes dois casos,
aqueles que concordam e
apoiam e aqueles que criticam
e acham que foram "bobos"
pois teriam motivos de sobra
para levar vantagem em
ambos os casos.
Amigo leitor, quero fazer uma
reflexão e gostaria que você
aproveitasse para fazer
também. A Bíblia Sagrada
ensina que o cristão deve
viver de modo digno, honesto
e
de
um
exemplar
testemunho, todos os dias nos
deparamos com inúmeras
situações onde temos a
chance de agir ou não
conforme a Palavra.

Continua...

Continuação

Vamos discorrer sobre
nossas atitudes corriqueiras:
devolver um troco que veio a
mais; confessar e assumir
que quebrou algo que não é
seu e arcar com os custos;
deixar lixo em lugares
inapropriados, desrespeitar
regras básicas como , não
pisar na grama, fazer
silêncio, não deixar a luz
acesa no trabalho, não
esbanjar algo que não sai do
seu bolso, manter a ordem
de um local, jogar objetos

Instituto do Câncer
(INCA) lança aplicativo
que te diz se sua
alimentação é saudável
(ou não)

Além de avaliar suas
compras, ele também te dá
informações sobre alimentos,
receitas saudáveis e missões
para você mudar os maus
hábitos alimentares.
Nem sempre é fácil saber se
suas idas ao supermercado
têm contribuído (ou não)
para sua saúde e bem-estar.
Por isso, o Instituto do
Câncer (INCA) criou um
aplicativo que te dará
exatamente este feedback.

pela janela do carro, enfim,
tantas coisinhas que
parecem insignificantes mas
podem manchar nossa
conduta.
Creio que todos queremos
não somente um Brasil
melhor, mas um mundo
melhor. Deus nos deu
inteligência e capacidade
para decidirmos entre o certo
e o errado, sobre o que é
lícito e o ilícito, façamos o
melhor para nós mesmos,
para
o
próximo
e
principalmente para Deus.

No início de julho, o instituto
lançou o "Armazém da
Saúde", app que promete ser
um aliado da alimentação
saudável. Ele funciona como
um armazém virtual no qual o
usuário simula suas compras
habitais de alimentos e, ao
final delas, ele mostra
informações sobre suas
escolhas alimentares, além de
te dar sugestões para uma
alimentação mais saudável.
Além de monitorar suas
compras, o app gratuito traz
receitas de diferentes regiões
do País, informações sobre
alimentos
específicos,
sugestões e desafios para
promover a mudanças no dia
a dia. Ele é compatível com
sistemas Android e Windows,
e ficará disponível para o IOS
a partir de 19 de julho.
De acordo com Maria
Eduarda Melo, responsável
pela área técnica de
Alimentação,
Nutrição,
Atividade Física e Câncer do
Instituto, o aplicativo pode

O Brasil que eu quero, é um
Brasil que tenha pessoas do
b e m ,
h o n e s t a s ,
compreensivas , amorosas e
um desejo enorme de servir
a Deus.

Por que jesus foi chamado de Rabino?

Que possamos ser justos,
educados, respeitando o
direito do outro, sujeitos às
autoridades, misericordiosos
e sempre trabalhando na
Obra do Senhor Deus.
Grande abraço
Pr Eraldo Galvão

ajudar na educação alimentar
dos brasileiros, inclusive na
prevenção do câncer.
"Ele visa promover o
reconhecimento da população
de que o câncer é passível de
prevenção por meio de uma
alimentação saudável, prática
de atividade físic a e
manutenção
do
peso
adequado", disse. "Além
disso, o app tem uma
utilidade no nosso dia a dia.
Podemos checar se as nossas
compras reais favorecem ou
não uma alimentação
saudável e ter informações de
como podemos melhorá-las."
Até o final de julho, o
Instituto planeja acrescentar
outras funcionalidades no app
que incluem listas de
atividades físicas e mais
missões, como diminuir o
consumo de ultraprocessados
ou aumentar a ingestão de
alimentos in natura.
Fonte: www.huffpostbrasil.com

questão e a resposta.
Alguém faz uma pergunta ao
rabino, ele então responde e
expande para fazer um
ponto. Isso pode ser visto
quando se pergunta a Jesus:

para proclamar a libertação
aos cativos e a recuperação
da visão aos cegos para que
os oprimidos se libertassem,
para proclamar o ano do
favor do Senhor. '

'É lícito a um judeu devoto
pagar
impostos
às
a u t o r i d a d e s
romanas?' (Mateus 22: 1522), 'O que devo fazer para
h er d ar
a
vi da
eterna?' (Marcos 10: 17-22)
e 'Quem é o maior no reino
dos céus?' (Mateus 18: 1-6)

Mas, em vez de expandir a
passagem e ensinar sobre
ela, como Rabi costumava
fazer, Jesus sentou-se e
disse: 'Hoje esta escritura foi

Nos
evangelhos,
os
discípulos repetidamente se
referem a Jesus como
"rabino", que é uma palavra
aramaica que significa
"mestre" ou "mestre".

Mas os evangelhos também
enfatizam a diferença de
Jesus em relação aos rabinos
normais.

Para entender por que Jesus
foi chamado, devemos
primeiro lembrar que Jesus
era judeu. "Cristianismo", é
claro, não existia até depois
da morte de Jesus e para
aqueles que assistiam Jesus
viajando, pregando e
ensinando, ele era muito
parecido com seus rabinos
que ensinavam as escrituras
todas as semanas nas
sinagogas.

dizer essas coisas, as
multidões
ficaram
espantadas com seus
ensinamentos, pois ele as
ensinava como quem tem
autoridade, e não como seus
escribas".
Ao anunciar seu ministério,
Jesus também se declara
diferente de outros rabinos.
Em Lucas 4, Jesus desenrola
o pergaminho e lê Isaías 61:

Uma técnica de ensino
comum entre os rabinos que
aparece nos evangelhos é a

'O Espírito do Senhor está
sobre mim, porque ele me
ungiu para trazer boas novas
aos pobres. Ele me enviou

Mateus 7: 28-29 diz:
"Quando Jesus acabou de

cumprida
em
seus
ouvidos' (Lucas 4:20).
E, finalmente, no final dos
evangelhos, quando os
discípulos percebem quem
Jesus realmente é, declaram
que ele é muito mais do que
o rabino. Mateus 16: 15-16
diz: "Jesus disse-lhes:" Mas

quem você diz que eu sou?
Simão Pedro disse: "Tu és o
Cristo, o Filho do Deus vivo".
E Tomé, ao ver as marcas
nas mãos, pés e lado de
Jesus e perceber que era o
Cristo ressuscitado, disse
famosamente: 'Meu Senhor
e meu Deus'.
Jesus era um rabino, ou
professor, para os discípulos
e permanece isso hoje. Mas
ele também é muito mais.
Fonte: www.christiantoday.com

