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 14h00 às 17h
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30

Aniversariantes Fev-Mar(parte)/20
Márcia Cristal Figueiro
Rosemeire Rodrigues Relvas
Cristiane Moraes Costa Canuto
Diac. Kelly C. de A. Stefanov Galvão
Gabriel Vitor Bonora
Fernando Fakler Rodrigues
Maria das Merces Costa
Diac. Maria Madalena A. de Barros
Walkyria Drozd Stefanov
Marcos Vicente de Lima
Ingrid de Souza Gomes
Murillo Guastaferro Queijo
Diác. Norberto Romero Rosa
Rosane Alves Faustino

17-fev
18-fev
19-fev
21-fev
21-fev
23-fev
23-fev
25-fev
2-mar
6-mar
7-mar
10-mar
12-mar
13-mar

Ano 11- nº 199 - Fevereiro/20
o que importa mesmo é a
aquisição, custe o que custar.

Sábados
Adolescentes das 10h30 às 13h e (nos 2º e 4º)
encontro com os Jovens a partir das 20h00

Aniversários de Casamento Fev-Mar/20
Casal

Data

Anos

Bodas

Presb. Marcelo Zenatti e Diac. Simone Cravo Zenatti

22/fev

17

Âmbar

Marcelo Zanotto e Regiane Cristina da Cunha Zanotto

11/mar

14

Chumbo

Marco Rodolfo Couto Giongo e Andréa Giongo

20/mar

22

Louça

Manoel de Almeida Santos e Elça de Almeida Santos

27/mar

38

Carvalho

Marinalda Silva de Souza Silva e Jose Miltom da Silva

28//mar

28

Hematita

Marcelo Bonora e Mônica Campos de Carvalho Bonora

30/mar

24

Opala

*A partir de 10 anos de união
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Nossa mente tem o poder
incrível de imaginação. Mesmo
sem sairmos do lugar, nosso
pensamento (imaginação)
pode se transportar de um
extremo para outro no planeta
terra. Temos a capacidade de
criar representações sem que
as coisas aconteçam de forma
real e concreta.
Antes mesmo de viajarmos, já
começamos a viajar na
imaginação. Antes de
iniciarmos em um novo
emprego, já imaginamos o
que faremos com os
rendimentos que ainda não
ganhamos.
São as representações daquilo
que o nosso coração e a
mente
planejam
que
começam a fazer parte da
nossa realidade imaginativa, e
mesmo que seja muito

distante da realidade vivida, é
essa imaginação, e não a
realidade, que passam a fazer
parte do nosso dia-a-dia.
O risco de prosseguir por este
caminho é que a vida começa
a ser apenas uma caricatura
daquilo que, de fato,
deveríamos ter de real na
mente e no coração.
Começam a existir somente
representações de objetos,
situações e de pessoas.
Mesmo sem conhecer uma
pessoa, é feito dela uma
caricatura de acordo com a
primeira impressão que se
teve, quer seja boa ou ruim.
Se existe um objeto desejado,
pouco importa o sacrifício que
deverá ser feito para adquirilo ou até mesmo a
necessidade que se tem dele;

O cuidado que o Pai sempre
teve conosco foi o de evitar as
caricaturas (representações e
imaginações) em nossa mente
e em nosso coração. O início
de qualquer representação,
fora de uma realidade
concreta, pode nos levar à
frustração, ao fracasso mental
e ao agravamento de
e n f e r m i d a d e s
psicossomáticas. Deus sempre
quer nos livrar dessas coisas.
Aliás, é Satanás que se
alimenta delas.
Desde o Jardim do Éden
nosso Pai demonstra essa
preocupação
com
a
humanidade. Ao se fazer
humano e habitar neste
planeta, o Filho, Jesus Cristo,
discursou insistentemente
sobre a distância que existia
entre Ele e os religiosos da
época, que se preocupavam
com alvos contrários à
realidade
divina.
Ao
demonstrar isso, Cristo
denuncia de forma clara a
desproporção entre a perfeita
e agradável vontade de Deus
e as representações de jugo
pesado
criado
pela
humanidade.
Continua...

Continuação...

Mas, o peso do fardo mudou,
quando Deus, por seu amor,
abriu os olhos da humanidade
para a realidade concreta, por
intermédio de Jesus Cristo.
Cristo orienta-nos a não viver
apenas com as preocupações
deste mundo, na busca
incessante de status e de
acordo com parâmetros
criados por um sistema
aprisionador, que dita as
regras do que você deve ou
não deve ser ou ter, para ser
notado. O que Cristo veio
trazer para a humanidade foi

uma vida liberta. Fo i
proporcionar um tempo para
ser vivido de verdade e na
verdade, sem caricaturas, mas
como filhos amados pelo Pai,
Criador de todas as coisas.
Graças a Deus, que nos faz
triunfar sobre todas as coisas,
não por nós mesmos, mas por
intermédio de Jesus Cristo, o
autor e consumador da nossa
fé! E como o próprio Cristo
nos deixou escrito, por
intermédio de João, “... quem
pratica a verdade vem para a
luz, para que se veja
claramente que as suas obras

As duas concessionárias
responsáveis pela coleta da
cidade
são:
Loga,
encarregada pela prestação
dos serviços divisíveis no
agrupamento Noroeste
(Centro, Norte e Oeste) e
Ecourbis, responsável pelo
Já há algum tempo estamos agrupamento Sudeste (Sul e
utilizando o serviço abaixo Leste); ambas possuem
que está presente em nossa concessão de 20 anos.
Coleta domiciliar seletiva

são realizadas por intermédio
de Deus" (Jo3:21).
Se tudo o que fazemos é com
base no Evangelho de Jesus
Cristo, não estamos iludidos
com um sistema falido e sem
esperança. Vivamos na luz, de
forma clara e definida, sem
antes termos em nossas
mentes
e
corações
i m a g i n a ç õ e s
o u
representações contrárias à
realidade divina, pois é na luz
e no amor de Deus que
encontramos a esperança!
Ev. Eduardo Lazzarin
i

Abaixo os locais atendidos por
concessionária
Loga
(www.loga.com.br):
Butantã, Casa Verde,
Freguesia / Brasilândia,
Jaçanã/Tremembé, Lapa, Vila
Maria/Vila Guilherme, Mooca,
Penha, Pinheiros, Pirituba/
Jaraguá, Perus, Sé e Santana/
Tucuruvi.

região. Procure conhecer os
dias e horários de coleta e As empresas realizam o
passe a utilizá-lo também.
recolhimento dos resíduos Ecourbis
A coleta domiciliar seletiva
está presente em 94 distritos
do município de São Paulo,
cobrindo cerca de 75% das
vias. O serviço de coleta conta
com aproximadamente 5 mil
funcionários e 454 veículos.
No primeiro semestre de 2019
foram recolhidas 39.3 mil
toneladas de materiais
recicláveis, o que representa
um aumento de 2,5% em
relação ao mesmo período de
2018, quando foram coletadas
38.4 mil toneladas.

recicláv eis e de stinam
prioritariamente para as 25
Cooperativas de reciclagem,
que são habilitadas na
Amlurb, e depois para as
Centrais Mecanizadas de
Triagem. Ao todo, são
coletadas cerca de 280
toneladas de recicláveis por
dia, uma média de 7 mil por
mês, desse valor, 100% é
direcionado às cooperativas.
Assim que coletados, os
resíduos passam por um
processo de triagem para
identificar os materiais
recicláveis.

(www.ecourbis.com.br ):
Cidade Ademar, Aricanduva/
Formosa/Carrão, Campo
Limpo, Capela do Socorro,
Cidade Tiradentes, Ermelino
M a t a r a z z o, G u ai a n a s e s ,
Ipiranga, Itaquera, Itaim
Paulista, Jabaquara, M'Boi
Mirim, São Miguel Paulista,
Parelheiros, Santo Amaro,
Sapopemba, São Mateus,
Parelheiros e Vila Prudente.
Pesquise no site de cada uma
o nome das ruas atendidas.
www.prefeitura.sp.gov.br

Quem foram os 12 apóstolos?

Os 12 apóstolos foram:
Simão (também chamado
Pedro), André, Tiago (filho
de Zebedeu), João, Filipe,
Bartolomeu, Tomé, Mateus,
Tiago (filho de Alfeu), Tadeu
(também chamado Judas),
Simão (o zelote) e Judas
Iscariotes (Mateus 10:2-4;
Luc a s 6: 13 -1 6). E l es
acompanharam
Jesus
durante o Seu ministério e
foram chamados para
proclamar o evangelho ao
mundo. Segundo tradição,
só João morreu de causas
naturais.

Depois do Pentecostes, eles
se tornaram os líderes da
igreja primitiva, ensinando o
que tinham aprendido com
Jesus e criando uma base
sólida para o crescimento da
igreja. Eles viajaram para
outras terras e fundaram
igrejas em muitos lugares,
através
dos
seus
testemunhos sobre Jesus e
de milagres. Muita da
informação dos Evangelhos
provavelmente foi fornecida
pelos apóstolos.

O que significa apóstolo?

Sim, houve mais apóstolos.
Depois que Judas Iscariotes
traiu Jesus e cometeu
suicídio, os outros apóstolos
lançaram sortes para
escolher uma pessoa para
tomar seu lugar. A pessoa
escolhida foi Matias, que
também tinha acompanhado
Jesus durante todo o Seu
ministério (Atos 1:26).

“Apóstolo”
significa
“enviado”. Os apóstolos
foram 12 pessoas que
acompanharam Jesus e
tinham intimidade com Ele.
Jesus deu treino especial aos
apóstolos, para anunciar o
evangelho e fundar a Sua
Igreja.

Houve outros apóstolos?

Paulo
também
foi
considerado um apóstolo.
Ele não acompanhou o
ministério de Jesus mas O
viu glorificado em uma visão
depois que ressuscitou. Ele
se converteu e pregou o
evangelho a muitos gentios.
Seu trabalho foi reconhecido
como o trabalho de um
apóstolo (Atos dos Apóstolos
14:14).
A Bíblia também lista
Barnabé, Andrônico e Júnias
como apóstolos (Romanos
16:7). Provavelmente foram
pessoas que aprenderam de
Jesus ou dos primeiros
apóstolos e que espalhavam
o evangelho com a mesma
autoridade.
Ainda há apóstolos?
O título de apóstolo deixou
de ser usado, por estar
ligado geralmente a pessoas
que viram Jesus quando
estava aqui na terra.

www.respostas.com.br

