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

Aniversariantes - Outubro/18

Marileide Araujo Libório
Marlena Chudi Souza
Marcelo Bonora
Segundas-feiras
Helena Tavares do Nascimento
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Vanderlei Romera Rosa
(*agendar com Pb.Márcio ou Ev. Rodolfo)
Marizete Santos de Oliveira
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h Dilva Maciel de Souza
Isabella Stefanov Galvão
Terças-feiras:
Viviane Bertarelli Peres Martin
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Leonardo da Silva Camargo
Quintas-feiras:
Pb. Marcelo Zenatti
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
Érica Barboza I. de Camargo
21h30
Diác. Sebastião Rodrigues da Silva
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Maria de Fátima Sousa
Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h00, e encontro com Danilo de Deus Barbosa
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irmão deveria socorrer outrem
em ocasião de dor e
dificuldade, este mesmo que
desaprova , se cala diante da
n e c e s s i d a d e
d o
próximo.
Alguns enxergam
nitidamente o pecado dos
outros, porém não conseguem
ver seus próprios defeitos.

os Jovens a partir das 20h00

Aniversários de Casamento - Outubro/18
Casal

Data

Anos

Bodas

José Roberto A. de Carvalho & Vanessa Scisci Carvalho

9/10

10

Estanho-Zinco

Valter Lourenço P. Relvas & Rosemeire Rodrigues Relvas

21/10

18

Turqueza
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Estamos num ciclo de
mudanças políticas em nosso
país. As propagandas
eleitorais, os discursos de
candidatos a deputados
estaduais
e
federais,
senadores, governador de
estado e a presidência da
República, tem algo em
comum, a preocupação em
atacar os opositores ao invés
de apresentar propostas para
uma saída do caos em que
estamos envolvidos.
Eu poderia escrever milhares
de palavras para mostrar os
diversos cenários da educação,
segurança e saúde, porém não
tenho pretensões de encontrar
respostas a essas questões
política sempre foi e sempre
s erá algo c o mpl exo e
discutível.

Gostaria sim, de mostrar o
quanto somos egoístas e por
vezes agimos de igual modo,
temos dificuldade em olhar
para nossas atitudes e cuidar
das coisas que envolvem nossa
conduta, é muito mais fácil
a g i r
s e m
n o s
comprometermos. A Palavra
de Deus diz que devemos nos
examinar, isso implica em um
mundo
de
situações,
comportamentais, espirituais e
sociais. Vamos discorrer sobre
alguns assuntos corriqueiros
que nos cercam. Há pessoas
que criticam postagens nas
redes sociais , alegando
exposição desnecessária e
acabam fazendo o mesmo,
expondo sua vida, sua
intimidade e opiniões.
Alguns desaprovam a falta de
amor em casos em que o

Em Mateus 7 temos uma aula
de Jesus sobre o assunto, Ele
não quer que sejamos cegos
no que diz respeito ao julgar.
O verbo julgar, no grego
denota, primariamente,
separar, selecionar, escolher,
determinar e, assim, julgar ou
pronunciar sentença. O que
Jesus condena é a hipocrisia, o
alerta aos discípulos é o
cuidado no julgar, pois a
medida usada por eles para
julgar seria a mesma com a
qual seriam julgados, aí a coisa
fica estreita , somos peritos
nos erros dos outros , mas
encobrimos os nossos , da
mesma maneira temos a
tendência fatal de exagerar as
faltas dos outros e diminuir a
gravidade das nossas.
Jesus nos ensina a não sermos
precipitados nem tampouco
severos em julgar, mas
genero s os , co mpas sivos ,
sabendo que o amor dEle que
nos constrange, deve ser
usado em prol do nosso
próximo.

Continua...

...Continuação
Sabemos que temos o poder
de influência, se criticarmos
tudo e todos, certamente
teremos discípulos, porém, se
agirmos com temperança e
longanimidade, da mesma
maneira faremos discípulos, a
diferença que fazemos na
sociedade deve ter a primazia
em Cristo e nos seus
ensinamentos.

O impacto da tecnologia na
vida das crianças e suas
consequências

As crianças estão usando a
tecnologia de forma excessiva
e precoce ( a Associação
Americana de Psicologia
recomenda
que
essa
inicialização não ocorra antes
dos 2 anos ). O quanto isso
prejudica o desenvolvimento?
É uma infância desperdiçada
ou benefício?
Por volta de 20 anos atrás as
crianças brincavam pelas ruas,
in vent avam br in c adeir as
imaginárias, sempre à procura
de algo para distração. Com o
passar do tempo, as coisas
foram mudando e as crianças
estão cada vez mais focadas
nas tecnologias e inovações.
Antes sonhavam em ter uma
bicicleta, bonecos, ou qualquer

Falamos dos partidos , das
suas ideologias, propostas,
mas nada disso poderá mudar
se antes não mudarmos a
nossa postura, diante dos
homens e principalmente
diante de Deus.
Antes de apertarmos um
botão nas urnas achando que
vamos mudar o mundo,
devemos colocar nossa mão
na obra de Deus e lutar para
fazermos a diferença em um
brinquedo para entreter, hoje
sonham em ganhar um tablet
ou smarthphone.
A terapeuta Cris Rowan
acredita que o aumento de
distúrbios físicos, psicológicos
e comportamentais estão
relacionados ao uso excessivo
da tecnologia, afetando no
desenvolvimento dos sistemas
sensoriais, resultando em
atrasos na obtenção dos
marcos do desenvolvimento
infantil. Revelou também que
são quatro fatores críticos para
as crianças alcançarem o
desenvolvimento saudável: o
movimento, o toque, a
c o n ex ão h u m an a e a
exposição à natureza.
“As crianças agora cofiam na
tecnologia para a maioria de
suas brincadeiras, limitando
enormemente os desafios à
sua criatividade e imaginação,
assim como limitando os
desafios necessários a seus
corpos para alcançar o
desenvolvimento sensorial e
motor ideal.” Diss e a
terapeuta.
Os diagnósticos de TDAH,
au t is m o , dis t ú r bio s d e
coordenação, atrasos no
desenvolvimento,
fala

mundo carente de bons
exemplos e boas atitudes.

O que a Bíblia diz sobre a educação de crianças?
ordeno, estarão no teu
coração; e as ensinarás a
teus filhos, e delas falarás
sentado em tua casa e
andando pelo caminho, ao
deitar-te e ao levantar-te.”

Pense nisso e creia que Deus
fará sempre o melhor para
aqueles que o temem, olhe e
veja a si mesmo e tome a
decisão de ser diferente.

Deus quer que os pais sejam
pacientes. A Bíblia diz em
Colossenses 3:21: “Vós, pais,

Grande abraço
Pr Eraldo Galvao

ininteligível, dificuldades de
aprendizagem, transtorno do
processamento sensorial,
ansiedade, depressão e
distúrbios do sono estão
associados ao uso excessivo
da tecnologia e estão
aumentando a um ritmo
alarmante.
Deve
existir
um
balanceamento no uso dessas
tecnologias, tudo em excesso
gera uma consequência, assim
como esses problemas estão
se desencadeando com
abundância em razão que as
crianças estão se exercitando
e instigando sua criatividade
cada vez menos, isso afeta
g r a v e m e n t e
n o
desenvolvimento.
A tecnologia tem seus
benefícios, é uma ferramenta
de conhecimento instantâneo,
é um meio de comunicação
prático e h á diverso s
pontos positivos. No entanto,
os pais devem esclarecer aos
filhos sobre os perigos da
internet, afinal nesse meio é
comum existirem pessoas mal
intencionadas que podem se
aproveitar da inocência da
criança.
www.oimparcial.com.br

O propósito da educação é
ajudar as crianças a atingir
maturid ad e, não pa ra
enfurecê-las.

não irriteis a vossos filhos,
para que não fiquem
desanimados.”

A Bíblia diz em Efésios 6:4:
“E vós, pais, não provoqueis

O que Deus espera de uma
mãe? A Bíblia diz em
Provérbios 31:26: “Abre a

à ira vossos filhos, mas criaios
na
disciplina
e
admoestação do Senhor.”

sua boca com sabedoria, e o
ensino da benevolência está
na sua língua.”

Qual é o valor de prestar
atenção à educação das
crianças desde muito cedo? A
Bíblia diz em Provérbios 22:6:
“Instrui o menino no caminho

A disciplina é uma expressão
do amor da parte dos pais. A
Bíblia diz em Provérbios
13:24: “Aquele que poupa a

em que deve andar, e até
quando envelhecer não se
desviará dele.”
Que espera Deus dos pais
enquanto eles educam os
seus filhos? Os pais devem
ser um exemplo piedoso em
palavras e ações. A Bíblia diz
em Deuteronômio 6:6-7: “E
estas palavras, que hoje te
A Oração de Um(a) Pai (Mãe)

Cada ano Deus dá um
presente a milhões de pais e
mães: um bebê. Como
ninguém mais, pais (e mães)
podem abrir a porta para o
que faz uma criança única.
Como pais, nós aceleramos ou
abafamos, liberamos ou
reprimimos os talentos de
nossos filhos. Eles passarão

vara aborrece a seu filho;
mas quem o ama, a seu
tempo o castiga.”

mas a criança entregue a si
mesma envergonha a sua
mãe.”
O propósito da disciplina é
para ajudar as crianças a
atingir maturidade, não para
enfurecê-los. A Bíblia diz em
Efésios 6:4: “E vós, pais, não

provoqueis à ira vossos
filhos, mas criai-os na
disciplina e admoestação do
Senhor.”
Muitas vezes, as crianças
pagam as consequências dos
pecados dos pais. A Bíblia diz
em Êxodo 34:7: “Que usa de

beneficência com milhares;
que perdoa a iniqüidade, a
transgressão e o pecado; que
de maneira alguma terá por
inocente o culpado; que visita
a iniquidade dos pais sobre
os filhos e sobre os filhos dos
filhos até a terceira e quarta
geração.”
Como Deus deseja que os
filhos se comportem? A Bíblia
diz em Efésios 6:1: “Vós,

A correção firme e afável
a j u d a a s c r i an ç a s a
c o m p r e e n d e r e m
objetivamente as lições a
partir das experiências da
vida. A Bíblia diz em
Provérbios 29:15: “A vara e a

filhos, sede obedientes a
vossos pais no Senhor,
porque isto é justo.”

repreensão dão sabedoria;

www.bibleInfo.com

muito tempo de suas vidas
sendo beneficiados ou se
recuperando de nossa
influência.

deles. Não temos. Sábios são
os
pais
(mães)
que
regularmente dão seus filhos
de volta para Deus.

Mas lembre-se, nossos filhos
foram filhos de Deus primeiro.
Tendemos a esquecer este
fato, considerando nossos
filhos como nossos filhos,
como se tivéssemos a última
palavra na saúde e no futuro

Deus nunca dispensa a oração
de uma pai ou mãe. Continue
a dar seu filho(a) a Deus, e no
tempo certo, da maneira certa,
Deus dará seu filho de volta
para você!
Max Lucado

