Aniversariantes Abr/Mai (parcial )19
Jason Renan Cristal
Andreia Arruda Wong
Carolina Tereza Kimati
Horários dos Cultos /Atividades
Diác. Robson Tereskovac
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes Vitória Valentin Fernandes
Fernando Carvalho de Oliveira Abreu
9h30 às 11h00
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Vilma Valéria Tereza
Segundas-feiras
Maria José Rodrigues Giagnório
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Antonio da Silva
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Guiomar Paulino Ferreira
(*agendar com Pb. Márcio ou Ev. Rodolfo)
Renato Tozato
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Onescia Batista de Souza
Maria do Carmo P. R. Rosa
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Diác. Luiz Carlos de Oliveira
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Joice Santana da Silva
Quintas-feiras:
Kauê Ryan Gomes Marchetti
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Delonita da Silva Reis
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
Isabella Giannobile dos Santos
21h30
Bárbara Fung Silva de Araújo
Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h e Encontro com os Diac. Simone Cravo Zenatti
Lucas Afonso Zenatti
Jovens a partir das 20h00
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Aniversários de Casamento Maio/19 (Parcial )
Casal

Data

Anos

Bodas

Diác. Adivaldo dos S. Donegati e Maria Silvana da S. Donegati

05

29

Hortaliças

Pr. Decio Stefanov e Diac. Elenir de Alencar Stefanov

06

47

Jaspe

Mauro Cabello de Alencar X Wania A. Esperandio Alencar

20

26

Alexandrita

Diaconisa Zelinda Cauz Puzzuoli e Domênico Puzzuoli

23

60

Diamante

*A partir de 10 anos de união
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No meio esportivo, este
jargão significa vencer o
campeão no dia marcado
para receber a faixa e o
troféu, impetrando a este
uma marca, uma mancha,
que denigre a festa da
comemoração e dá ao
responsável por esta façanha
a fama de estraga prazeres.
Em espanhol, essa pessoa é
chamada de “aguafiestas”,
em uma alusão a jogar água
em uma festa, estragando
tudo. Já na língua inglesa, o
'estraga-prazeres' é chamado
de “killjoy” – sendo que “kill”
vem do verbo matar; e “joy”
vem da palavra alegria, ou
seja, alguém que acaba com
a alegria. No meio esportivo
toda esta idéia faz parte do
contexto
e
é
muito
importante, pois acaba
f o r t a l e c e n d o
a
competitividade que é o
combustível de um bom
campeonato.
No mundo espiritual a coisa
já não é bem assim, podemos
afirmar que os valores são
inversamente proporcionais.
Na bíblia, Salomão aconselha
aos seus leitores a terem
uma vida de santidade: "Em
todo tempo sejam alvas as
tuas vestes, e nunca falte o
óleo sobre a tua cabeça" (Ec
9:8). Muitos pensam que

santidade é sinônimo de
severidade, no entanto Deus
não proíbe alegrias e
prazeres, desde que esses
sentimentos não impeçam a
integridade.
Manter nossas vestes físicas
limpas requer grande
atenção. Agora imagine, caro
leitor, para mantermos
nossas vestes espirituais
sempre brancas como a
neve! É necessário estarmos
sempre vigilantes, pois o
nosso adversário está ao
nosso derredor, bramando
como um leão tentando nos
tragar, tentando achar
alguma brecha para nos
acusar e para manchar
nossas vestes, impetrando
uma marca na trajetória
vitoriosa que já nos está
traçada pelo próprio Deus,

através da unção do Espírito
S a n t o. E s s a p r e s e n ç a
maravilhosa do Espírito
Santo, nos faz poderosos
instrumentos nas mãos do
Senhor para ministrarmos a
salvação e a libertação
àqueles que se encontram
aprisionados nas garras do
inimigo.
Falar sobre santidade e
vestes brancas, é um tanto
difícil, porquanto, somos
pecadores e ainda vivemos
num mundo encerrado
debaixo do pecado. Com
certeza devagaria pelo campo
da hipocrisia, se abordasse a
santidade isolada do perdão,
da misericórdia e da graça de
Deus, que nos foram
concedidas pelo nosso
Senhor e Salvador Jesus
Continua...
Cristo.

obra redentora, sejamos e também de que o “estraga
santificados
e
n o s prazeres” da nossa vida
Porque, frente aos desafios tornemos herdeiros da vida espiritual já foi derrotado.
terrenos,
i n f e l i z m e n t e eterna. “O que vencer será
c o r r e m o s o r i s c o d e vestido de vestes brancas, e Pense nisto, reflita e tome
mancharmos as nossas vestes, de maneira nenhuma riscarei o posse.
e assim nos tornarmos presas seu nome do livro da vida; e
fáceis e sujeitos a cair nas confessarei o seu nome diante Deus te abençoe !!!
garras do diabo. Jesus de meu Pai e diante dos seus
Pb. Marcos F. Zanellato
sabendo da nossa fragilidade anjos.” Ap 3:5
humana por ainda estarmos
presos neste corpo de pecado, Portanto, estar firmado em
morreu no meu e no seu lugar Cristo, é ter a certeza de
para que, mediante à fé, na verdadeira e completa alegria

Continuação...

O uso de smartphones
no trabalho

aparelho celular durante o
trabalho. Como exemplo as
tarefas repetitivas que
exigem a utilização das duas
mãos e em processo
contínuo. Como no caso de
um operador de caixa de
supermercados.
Mas em muitos casos o
trabalho não é assim e
sempre sobra um tempinho
para dar uma espiada no que
está acontecendo nas redes
sociais.
Como os smartphones são
conectados a internet e
recebem
atualizações
constantes e o usuário vai
ficar curioso para saber o que
foi que chegou. Cabe a cada
pessoa saber os limites para
não prejudicar o rendimento
do seu trabalho.

Alguns anos atrás era fácil de
controlar o uso destes
aparelhos durante o horário
de trabalho. No entanto,
atualmente os celulares/
smartphones estão cada vez
mais sofisticados, com tarefas
que os assemelham a um Já imaginou se uma pessoa
computador.
que recebe 100 mensagens
por dia interrompesse seu
Por este motivo ficou muito trabalho para ler todas as
mais difícil controlar o uso mensagens, certamente seu
destes dispositivos no supervisor ou gerente não vai
ambiente profissional. É claro gostar nenhum pouco disso.
que em algumas ocasiões é
expressamente proibido Novamente cabe a cada um
utilizar qualquer tipo de saber os limites de uso, se

você acessa um site para
obter uma informação que
lhe auxiliará no trabalho é
uma coisa. No entanto, se
você utiliza para acessar sites
de fofoca ou entretenimento
é outra totalmente diferente.
Se a empresa proibir o uso
certamente o funcionário vai
ficar insatisfeito, então é
melhor utilizar com cautela
para não ser punido. Você
pode utilizar na pausa para a
água ou café, no intervalo
para ir à toalete, ou ainda no
horário de almoço.
Outra coisa, deixe o aparelho
sempre
no
silencioso
principalmente se você é um
daqueles que recebe muitas
mensagens durante o dia. O
barulho além de ser
inconveniente
pode
prejudicar a atenção de quem
está concentrado em alguma
determinada tarefa. O melhor
remédio mesmo é o uso com
moderação.
www.administradores.com.br

Meu pai trabalha até agora (João 5.17)
Trabalhar para viver e
repartir é bíblico. Viver para
trabalhar e não repartir é
fruto do pecado. O primeiro
é liberalidade; o segundo,
avareza.

Como é preciosa essa
afirmação do Senhor Jesus!
Somos filhos de um Deus
que trabalha para aqueles
que nEle esperam.
Sabemos que o trabalho já
existia antes do pecado dos
nossos
pais.
A
de so be di ênci a, por ém,
trouxe peso, sofrimento,
cansaço e stress para o
trabalho do homem.
O trabalho, na perspectiva
do primeiro Adão, está
atrelado a todo o tipo

Não Chore

ganância e acúmulo de
riquezas e até a violência. O
trabalho, na ótica de Jesus,
o
segundo
A d ão ,
é
terapêutico, didático e um
forte componente de
progresso qualitativo.
Trabalho não é maldição,
mas benção de Deus. Para o
homem no pecado o
trabalho lhe pesa e traz
sofrimento. Para o homem
em Cristo o trabalho tornase leve e produz satisfação.
O velho homem reclama,
mas o novo se rejubila.

ele diz a ela “Não chore.” Os
que carregavam o caixão
param e Jesus vira para o
rapaz morto e diz “Jovem, eu
l h e d i g o , l e v a nt e - s e ! ”
bochechas cinzentas e pálidas
coram. O homem morto
levanta.

Jesus e seus discípulos param
enquanto a procissão de
velório passa. A viúva no final
da procissão está enterrando
seu único filho. Hoje à noite,
ela preparará jantar para um
e terá uma conversa com
ninguém.
A descrição de Lucas do que
segue é cativante. “Jesus o
Quando Jesus vê a mãe, o entregou à sua mãe”. Jesus
coração dele se quebranta e deve ter sorrido enquanto os

Trabalhar significa produzir
riquezas
para
serem
distribuídas pelos canais
legais. O trabalho não foi
criado para adoecer o
homem, mas para dar-lhe
saúde.
Existem trabalhos
insalubres. Muitos deles são
fruto de ganância. O
trabalho torna-se desonrado
quando não se cria
condições dignas de ser
feito.
Que o nosso trabalho
honre Àquele que nos deu
condições de realizá-lo. Seja
Deus engrandecido no
trabalho que fazemos! Que o
Seu Reino se espraia através
dos recursos do trabalho
digno que nos foi outorgado
pelo Deus da graça.
www.prazerdapalavra.com.br
(editado)

dois se abraçavam. Pega de
surpresa, a multidão começa
a gritar e aplaudir.
E alguém proclama o que não
pode ser negado, “Deus
interveio em favor do seu
povo.” (Lucas 7:16 NVI).

Max Lucado

