Aniversariantes Junho/19

Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes
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)
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Quintas-feiras:
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30
Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h e (nos 2º e 4º)
encontro com os Jovens a partir das 20h00

Kely Maria C. Giongo Tereskovac
Priscila Manastella D`Onófrio
Edna Dayane de O. Barros
Cintia Zaramello Amianti Abreu
Valter Lourenço Pires Relvas
Shawanda de Paulo Mannocci
Luiz José da Silva
Marco Rodolfo Couto Giongo
Davi Cristiano Sabetta
Ev. Carlos Eduardo Lazzarini
Vaneska Barabam Barbosa
Larissa Assunção Emilio
Eduardo Reis Braga
Diego Santos de Oliveira
Gabriel do Rosário Guizé
Maria Feitosa Ibiapino
Valdeir Eduardo da Fonseca
Dyonísia Lourenço Ribeiro

1-jun
1-jun
1-jun
4-jun
4-jun
4-jun
5-jun
7-jun
8-jun
8-jun
11-jun
13-jun
15-jun
17-jun
19-jun
21-jun
26-jun
29-jun
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O

livro de Provérbios 6:28

diz "andará alguém sobre

brasas, sem que se queimem
os seus pés?"
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O referido verso diz respeito
ao adultério, ensina que não
há como entrar por esse
caminho sem rastros de
destruição, a tragédia é
antecipadamente esperada,
visto que a Palavra de Deus
mostra a lei da semeadura,
Ele é tão fiel que não permite
que colhamos aquilo que não
semeamos.
Esse princípio pode nortear
todas as áreas de nossa vida,
somos
bombardeados
diariamente por propostas
malign as, t emos total
liberdade para fazer aquilo
que quisermos, desde que
saibamos que toda atitude
gera uma consequência.

Conheço muitas pessoas que
embarcam em jornadas
perigosas contando sempre
com a misericórdia de Deus ,
pensando
ser
uma
matemática exata, do tipo ,
pecado X arrependimento =
perdão de Deus , na teoria é
assim mesmo que acontece,
porém o perdão é sempre
mediante ao arrependimento,
com o passar do tempo a
tendência é a cauterização da
mente pelo pecado, então
este ciclo é quebrado e a
pessoa entrega-se ao caos
espiritual .
A bíblia mostra o caminho da
prevenção, fugir da aparência
do mal, resistir ao diabo, usar
as armas espirituais, sabendo
que nossas armas são
poderosas em Deus para
destruição de fortalezas.

Algumas vezes nos metemos
em encrencas armadas por
nós mesmos, em outras
somos vítimas de armadilhas
e afrontas. Em ambas as
situações podemos esperar
socorro em Deus, mas há
diferenças nessas duas
circunstâncias, na primeira
nós corremos o risco de não
sairmos ilesos, pois é
resultado de plantio, já na
segunda, temos convicção
que Deus estará conosco
livrando e libertando. Em
Isaías 43 está escrito, "Mas
agora, assim diz o SENHOR
que te criou, ó Jacó, e que te
formou, ó Israel: Não temas,
porque eu te remi; chamei-te
pelo teu nome, tu és meu.
Quando passares pelas águas
estarei contigo, e quando
pelos rios, eles não te
submergirão;
quando
passares pelo fogo, não te
queimarás, nem a chama
arderá em ti.”
Porque eu sou o SENHOR teu
Deus, o Santo de Israel, o teu
Salvador;

Continua...

Continuação...
Que deus pode livrar como
nosso Deus? Que amor
incondiciona Ele demonstra.
A segurança dada por Ele nos
constrange a obediência, nos
resta servi-lo de todo coração

e nos submeter a sua bendita Grande abraço em Cristo
Palavra.
Pr. Eraldo Galvão
Fica aqui um alerta da parte
de Deus para todos nós,
deixemos o pecado que tão de
perto nos rodeia e corramos a
carreira que nos foi proposta
(Hebreus 12-1b).

Profissional do futuro

Quanto mais olhamos para o
futuro, mais percebemos que
o ritmo acelerado do mercado
de trabalho exigirá de todos
nós, profissionais, um
conjunto de habilidades
fundamentais.
profissões em destaque para
o futuro estão relacionadas às
Quando falamos sobre isto, a á r e a s d e e n g e n h a r i a ,
discussão mais atual é como computação, arquitetura e
ser um bom profissional para matemática. Percebemos,
o futuro, bem como as então, que os novos
habilidades necessárias para profissionais buscam tarefas
acompanhar as mudanças do mais ligadas a análise, senso
mercado. Estamos vivendo crítico e inteligência de
em uma era digital, em que a dados. Porém, não basta
tecnologia está mudando apenas ser um profissional
constantemente a maneira ligado às áreas destacadas, é
como vivemos e também a f u n d a m e n t a l
ter
as
forma como trabalhamos. habilidades necessárias,
Enquanto alguns trabalhos mostrando algo inovador para
desaparecerão em poucos as empresas.
anos,
outros,
sequer
existentes, logo se tornarão Pensamento analítico e
comuns.
inovação, aprendizagem ativa
e
estratégias
de
Buscando captar quais aprendizagem, criatividade,
habilidades
s e r ã o originalidade e iniciativa,
fundamentais para crescer no design e programação de
mercado de trabalho, o tecnologia, pensamento
Fórum Econômico Mundial, c r í t i c o ,
resolução
de
divulgou o relatório The p r o b l e m a s
complexos,
Future of Jobs Report, no liderança e influência social,
qual informa que as
inteligência emocional,

raciocínio, resolução de
problemas e idealização,
análise e avaliação de
sistemas.
Essas são as dez principais
habilidades necessárias para
o profissional do futuro,
segundo o relatório do
Fórum.
Sem
dúvida,
tecnologia e as mudanças
políticas e sociais estão
impulsionando
a
transformação do mercado e
a tendência é que cada vez
essas mudanças aconteçam
em velocidade ainda maior.
Para acompanhar esse
crescimento é necessário
entender as transformações e
estar preparado para elas.
Afinal, vivemos em um
mundo onde mudanças são
necessárias e contínuas.
www.jornalmetas.com.br

Deus se arrepende?

“Viu o Senhor que era
grande a maldade do
homem na terra, e que toda
a
imaginação
dos
pensamentos de seu coração
era má continuamente.
Então arrependeu-se o
Senhor de haver feito o
homem na terra, e isso lhe
pesou no coração” - Gênesis
6.5-6.
A palavra hebraica para
“arrepender-se” não pode
ser
entendida
como
arrependimento
ou
reconhecimento de erro da
parte de Deus. Isso fica
claro em Números 23.19:
“Deus não é homem, para

que minta; nem filho do
homem, para que se
arrependa. Porventura,
tendo ele dito, não o fará?
ou, havendo falado, não o
cumprirá?”.
A
p a l a v r a
“naham” (arrepender) tem o
significado básico de “ter
compaixão” ou “lamentar”.
Por isso, o estudioso judeu
Martin Buber traduziu o
versículo desta forma:
“Lamentou-se ele de ter
feito o homem sobre a terra,
e angustiou-se em seu
coração”.

Quanto tempo Deus levará Quanto tempo Deus tomará
com você? A história dEle é
Às vezes, Deus não tem redimida, não em minutos,
pressa. Cento e vinte anos mas em vidas inteiras.
para preparar Noé para o Tememos que a depressão
dilúvio. Oitenta anos para jamais acabará, a gritaria
preparar Moisés para seu jamais terminará, a dor jamais
trabalho. Deus chamou o cessará. Será que este céu
jovem Davi para ser rei, daí, o voltará a brilhar? Será que
devolveu ao pasto para cuidar este fardo ficará mais leve?
das ovelhas. Ele chamou Paulo
para ser apóstolo e depois o Vida no poço é ruim. No
isolou na Arábia por quatorze entanto, por pior que seja,
será que ela não faz algo
anos.
valioso?

O sentido geral é que Deus
sofre junto conosco quando
precisa nos castigar. O Todo
-Poderoso não gosta de
punir, isto o angustia, Ele o
lamenta, mas precisa agir
assim por causa de Sua
santidade e justiça. Por isso,
o arrependimento de Deus
deve ser entendido como
misericórdia, como indicação
da impossibilidade de
suportar
a
situação
pecaminosa gerada pelo
homem, que exige a retirada
do Seu favor.
Portanto, o texto não
expressa que Deus esteja
descrevendo sua ação como
um erro, pois Ele continua
tendo razão em tudo o que
faz (Jr 12.1). Na verdade,
Ele lamenta que o homem
se feche ao propósito do Seu
amor. É dessa forma que
esse “arrependimento de
Deus” nos permite ver o que
passa em seu coração.
(Norbert Lieth)

Será que ela não nos obriga a
olhar para cima? A Bíblia
promete que, no tempo certo,
nas mãos de Deus, maldade
intencional torna bondade
eventual.
Você vai sair dessa!

Max Lucado

