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

Aniversariantes - Setembro18
Eva Marques de Sousa
Andréa do Nascimento Guizé
Ana Claudia Alves Camargo
Maria de Fatima da Rocha
Caroline Messias Rosa
Silvana Rodrigues ( diaconisa)
Maria Cristina de C. de O. Abreu
Mônica Campos de C. Bonora
Damaris Podmowski Leasl
Pb. Santiago Peres
Juliane Matulevicius da S. Borges

16-set
17-set
18-set
24-set
25-set
26-set
26-set
27-set
29-set
29-set
30-set

Ano 9 - nº 178 - Setembro/18
O verdadeiro amigo não tem
pressa em obter alguma
vantagem pela aproximação,
para logo se despedir. Ao
contrário, o verdadeiro amigo
tem pressa em servir. Chega
quando todos já estão se
despedindo, e estende as
mãos quando todos já as
recuaram.

Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h00, e encontro com
os Jovens a partir das 20h00

Ter amigos é uma das coisas
mais belas que a vida nos
proporciona, e é possível dizer
que ter amizade é uma
grande bênção divina, pois
existem amigos que são mais
chegados que um irmão.

Aniversários de Casamento - Setembro/18
Casal

Data

Viviane B. Peres Martin & Ronaldo Aparecido Martin

Bodas

18

25

Prata

Diac. Minervina S. da Silva & Diác. Sebastião R. da Silva

20

40

Esmeralda

Andréa do Nascimento Guizé & Gabriel do Rosário Guizé

21

16

Safira

Delonice Reis Braga & Juvêncio Dias Braga

23

22

Louça

Geralda Faustino da Silva & Domingos

26

34

Oliveira

Andréia Carvalho de Lima & Marcos Vicente de Lima

27

21

Zircão

Daiane Colovati Fernandes da Silva & Alexandre Alves da Silva

29

11

Aço

Rosane Alves Faustino & Nilson Natale Faustinio

29

11

Aço
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Não sei quantos dedos das
mãos você usa para contar os
seus amigos, mas uma coisa é
certa, para os amigos de
verdade, usamos as duas
mãos e os dois braços para
sempre abraça-los.
A amizade verdadeira não é
simplesmente rir com os
outros quando tudo está bem;
não é compartilhar sempre
das mesmas ideias ou das
mesmas opiniões sobre
determinados assuntos. A
amizade verdadeira não é
aquela compartilhada num
balcão ou numa mesa com os
copos cheios, enquanto são
jogadas conversas fora sobre
o mesmo time de futebol.

A amizade verdadeira vai
muito além do mínimo esforço
possível. Encontramos um
amigo quando conosco são
compartilhados momentos de
dificuldade e tristeza, quando
temos pessoas que param
para ouvir nossos lamentos,
que
na
vida
tão
c o rriq u e ir am en te
enfrentamos; amigos são
aqueles que sorriem quando
somos promovidos, e se
entristecem quando perdemos
coisas que julgamos muito
importantes.
O verdadeiro amigo é aquele
que gratuitamente enfrenta o
preconceito, a cor da pele, a
situação social e outras
comparações que a sociedade
faz questão de criar, para que
pessoas sejam separadas por
categorias ou “status”, e não
pelo reconhecimento de ações
e sentimentos que constroem
o verdadeiro vínculo do amor.

A Bíblia nos ensina que tudo o
que
plantamos,
isso
colheremos. Para ter amigos,
antes é necessário plantar
amizade. Para termos pessoas
leais bem próximas de nossa
família, antes existe a
necessidade de plantarmos a
lealdade tão esperada. Antes
de exigirmos o amor dos
outros, precisamos demostrar
o amor que divulgamos. É dar
de si, e não só pensar em si.
Somente assim seremos
confortados por pessoas que
nos amam, e querem o nosso
bem, independente do que
somos ou do que temos.
Como lembrou o Apóstolo
Paulo, ao escrever para
Filemom: “... ouço falar da
sua fé no Senhor Jesus e do
seu amor por todos os santos.
santos”.

Continua...

...Continuação
Oro para que a comunhão
que procede da sua fé seja
eficaz
no
pleno
conhecimento de todo o bem
que temos em Cristo. Seu
amor me tem dado grande
alegria e consolação, porque

Amigos reais e amigos
virtuais: uma mistura
que pode dar muito
certo!

(www.contioutra.com)

Todas as pessoas que você
tem adicionadas nas Redes
Sociais são suas amigas no
mundo aqui fora, o chamado
“mundo real”?! É claro que
não, né? E quer saber…isso é
ótimo!
A explicação é até bastante
simples: aquelas pessoas que
formam o seu time de amigos
do peito constituem a sua
rede de relacionamentos
formada por elos mais fortes.
São, normalmente, pessoas
mais parecidas com você,
com interesses em comum,
valores mais próximos e,
muitas vezes com padrões de
instrução bem semelhantes
que vestem a tal camisa de
amigo íntimo.

você, irmão, tem reanimado
o coração dos santos”.
Sejamos como Filemom, que
demonstrava
amor
e
construía comunhão com as
suas ações, e por isso
alegrava pessoas, consolava
pessoas, e era tido como um

É claro que isso não é uma
regra. Assim como tudo na
vida, há amizades intensas e
belíssimas que nascem de
encontros absolutamente
improváveis.
Mas,
exatamente por serem
encontros extraordinários,
estes não são os mais
comuns.
A internet é uma poderosa
ferramenta de aproximação
entre indivíduos que, sem
es s a aj udinha, j amais
chegariam a se conhecer.
E é bem verdade que se você
deu um passo além com
alguns de seus contatos,
evoluindo para conversas
privadas, por exemplo, é
porque aquelas pessoas, em
especial, aparentemente
possuem algo em sua forma
de se mostrar, expressar e
comunicar que o atraíram de
alguma forma.
Quando um contato virtual
evolui para além dos posts,
curtidas e cutucadas, há uma
boa chance dessa relação de
elo frágil vir a ser uma
amizade
cheia
de
possibilidades e, em alguns
casos – por que não? -, virar
um relacionamento afetivo e
até amoroso.

verdadeiro irmão entre seus
amigos, pois reanimava
aqueles que estavam
abatidos por determinadas
circunstâncias ruins da vida,
para que sempre fosse
glorificado o nome do
Senhor!
Ev. Eduardo Lazzarini

Quando as amizades virtuais
surgem por meio de um bemvindo efeito colateral das
relações reais, elas acabam
por agregar valor aos níveis
de socialização.
Um bom exemplo disso são
as solicitações de amizade
que vêm por meio de “amigos
dos amigos”; neste caso há
uma oportunidade bem
grande de ocorrer uma
migração da tela para um
encontro ao vivo.
E tudo bem se as amizades
virtuais não fizerem um
upgrade de elo frágil para elo
forte, porque a vida também
é feita de encontros menos
intensos e mais leves. É
importante ter a mente
aberta
para
ampliar
horizontes.
Conhecer pessoas diferentes
de você é uma forma
bastante saudável de mudar
o foco e abrir o olhar para
novos interesses e jeitos de
interpretar a vida. É na
interação que a gente se
transforma. E transformar-se
é uma das coisas mais
saborosas que podemos fazer
por nós mesmos, ainda que
seja, em primeira instância,
de forma virtual.

De acordo com a Bíblia, o que é a amizade verdadeira?
Há um exemplo de
verdadeira amizade entre
Davi e Jônatas, filho de Saul,
que, apesar do seu pai
perseguir e tentar matar
Davi, permaneceu ao lado
do seu amigo. Você pode
achar essa história em 1
Samuel, do capítulo 18 até o
capítulo 20. A lgum as
passagens pertinentes são 1
Samuel 18:1-4; 19: 4-7;
20:11-17, 41-42.
O Senhor Jesus Cristo nos
deu a definição de um
verdadeiro amigo: "Ninguém

tem maior amor do que
este: de dar alguém a
própria vida em favor dos
seus amigos. Vós sois meus
amigos, se fazeis o que eu
vos mando. Já não vos
chamo servos, porque o
servo não sabe o que faz o
seu senhor; mas tenho-vos
chamado amigos, porque
tudo quanto ouvi de meu Pai
vos tenho
dado
a
conhecer" (João 15:13-15).
Jesus é o exemplo puro de
um verdadeiro amigo, pois
Ele deu a sua vida por seus
"amigos". Além disso,
qualquer um pode tornar-se
Seu amigo por confiar nEle
como o seu salvador
pessoal, nascendo de novo e
recebendo nova vida nEle.

Provérbios é uma outra boa
fonte de sabedoria a respeito
de amigos. "Em todo tempo

ama o amigo, e na angústia
se faz o irmão" (Provérbios
17:17). "O homem que tem
muitos amigos sai perdendo;
mas há amigo mais chegado
d o
q u e
u m
irmão" (Provérbios 18:24). A
questão aqui é que, para ter
um amigo, é preciso ser um
amigo. "Leais são as feridas

feitas pelo que ama, porém
os beijos de quem odeia são
enganosos " (Provérbios
27:6). "Como o ferro com o
ferro se afia, assim, o
homem,
ao
seu
amigo" (Provérbios 27:17).
O princípio da amizade
também é encontrado em
Amós. "Andarão dois juntos,

se não houver entre eles

acordo?" (Amós 3:3). Os
amigos compartilham os
mesmos interesses. Um
amigo é alguém em quem se
pode ter total confiança. Um
amigo é alguém com quem
se compartilha respeito
mútuo, não com base em
mérito, mas com base em
uma semelhança de espírito.
Finalmente, a verdadeira
definição de um amigo de
verdade vem do apóstolo
Paulo: "Dificilmente, alguém

morreria por um justo; pois
poderá ser que pelo bom
alguém se anime a morrer.
Mas Deus prova o seu
próprio amor para conosco
pelo fato de ter Cristo
morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores" (Romanos
5:7-8). "Ninguém tem maior
amor do que este: de dar
alguém a própria vida em
favor
dos
seus
amigos" (João 15:13). Essa
sim é a verdadeira amizade!

www.gotquestiosn.org

