Aniversariantes Abril-Maio(parc)/20
Diac. Denilde Francisca Alves Silva
Diac. Jovelina Maria de O. Palumbo
Raimunda Azevedo dos Santos
Jaime Wagner Leal
Jason Renan Cristal
Andreia Arruda Wong
Diác. Robson Tereskovac
Vitória Valentin Fernandes
Fernando Carvalho de Oliveira Abreu
Vilma Valéria Tereza
Maria José Rodrigues Giagnório
Antonio da Silva
Onescia Batista de Souza
Maria do Carmo Palmezan R. Rosa

21-abr
22-abr
23-abr
26-abr
28-abr
30-abr
1-mai
2-mai
4-mai
5-mai
8-mai
10-mai
12-mai
15-mai

Ano 11- nº 200.1 ( edição eletrônica )- Abril/20
empregadores praticam não
forem eliminadas. Se os
“governos” realmente não
passarem a se procupar com
on individuos, com impostos
e contrapartidas mais justos
( será que isso é possível ? ).

“Mas agente aprende a
vida é uma escola” diz
uma antiga canção. Será
mesmo?

Aniversários de Casamento Maio/20 (parcial)
Casal

Data

Anos

Bodas

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

05

30

Pérola

Pr. Decio Stefanov X Diaconisa Elenir de Alencar Stefanov

06

48

Granito

Carlos Roberto Feital Jr X Marcilene Gomes da Silva Feital

08

16

Turmalina

Mauro Cabello de Alencar X Wania Aparecida E. Alencar

20

27

Crizopázio

*A partir de 10 anos de união
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Es t amo s vi v en do d ia s
extremamente dificeis. Dias
de enfermidades. Dias de
dificuldades financeiras e
econômicas.
Dias
de
contra diçõ e s. D ia s d e
desinformações. Dias onde
devermos
estar atentos e
aprender.
Aprender a respeitar as
orientações médicas. Dias
onde a preocupação com
todos,
ao contrário das
cenas de individualismo que
com frequencia observamos,
como
corrida
a
supermercados – em busca,
entre outras coisas ( não
entendo até agora ) de papel
higiênico. Com pessoas

comprando álcoois ( gel e
70% ) em quantidades
desmedidas, deverá ser
aprendida. Dias onde a
divulgação de informações
út ei s e n ão n ot íc ia s
enganosas
deveria
predominar na imprensa e
nas redes sociais.
O momento é o de tornar
r e a çõ e s e m oc io n a i s e
pontuais, como a distribuição
de cestas básicas e artigos de
higiene, por parte de alguns
grupos,
em
atitudes
permanentes – digo isso com
respeito as preocupações
com o coletivo. Não adianta
satisfazer uma necessidade
imediata se condições para a
solução permanente desse
problema ( e de outros ) não
forem criadas. Se, por
exemplo, a ganância e a
exploração que muitos

As pessoas também não
devem permanecer “ad
eternum” dependendo do
assistencialismo – a situação
pela qual estamos passando
hoje mostra que uma grande
parte – não a totalidade,
mas, uma grande parte
desses necessitados, pode
conseguir qualificações – de
modo a depender cada vez
menos dessas assintências gratuitamente em instituições
tanto publicas quanto
privadas e, desta forma,
tentar ajudar também na
melhoria de sua própria vida
– deixando a assitência social
para os que, de fato,
necessitam.
Jesus, em sua vida ministerial
se utilizou de uma serie de
exemplos práticos em suas
pregações através de
parábolas, para ensinar seus
seguidores e àqueles que as
ouviam, como eles deveriam
se comportar e agir em
relação de uns com os outros
e como obter a salvação e a
vida eterna.
Continua...

Continuação...

Ensinou como aquele que foi
“ferido” por malfeitores deve
ser tratado, na parábola do
Bom Samaritano
(Lucas
10:25-37) – onde “instituições
ofiiciais” falharam, e foi o
samaritano que demonstrou
compaixão. Ele viu um ser
humano em dificuldade e o
ajudou.
Ministrou como devemos
tratar os “devedorores”, na
parábola
do
Credor
Incompassivo (Mateus
18:23-35) onde o significado
principal é demonstrar a
importância de se ter um

Leitura biíblica aumenta
na Semana-Santa deste
ano

espírito generoso que está
disposto a demonstrar
misericórdia àqueles que o
ofende. Jesus propôs que
cada um analise sua própria
vida, se somos como uma
figueira estéril ou se somos
como árvores frutíferas
( Lucas 13:6-9 ), na parábola
da Figueira Estéril e, ainda,
a respeito da vida espiritual,
fala sobre a tolice em se
preocupar demasiadamente
com os bens do mundo, visto
que a própria vida é o mais
importante, na parábola do
Rico
Insensato, entre
outras.

Portanto, irmãos e amigos,
que possamos tirar proveito
de todas as situações que o
mundo de hoje tem nos
apresentado e aprendamos a
ser
filhos melhores, pais
melhores, amigos melhores,
patrões e empregados
melhores, governantes
melhores, enfim, seres
humanos melhores e mais
preocupados com os outros e
com o coletivo.
Deus abençoe a todos.
Se cuidem!
Diac. Luís Abreu

Por tudo isso, ele é uma base
confiável e substancial para
medir como anda a leitura
bíblica da população mundial.

Em sua versão para crianças,
o aplicativo registrou 5,2
milhões de histórias bíblicas
concluídas, outro recorde.

Nesta semana, o app divulgou
os dados de leitura da
“Semana Santa” e constatou
um aumento de 54% nos
acessos em comparação com
o mesmo período do ano
passado. Vale lembrar que em
2019, tal período bateu
recordes também.

Uma pesquisa recente feita
por uma ONG cristã mostrou
que um em cada cinco nãocristãos está buscando
respostas bíblicas para
entender tudo que tem
acontecido no mundo em
meio
à
pandemia
de coronavírus.

“A Páscoa foi diferente este
ano, mas não impediu a igreja
global de celebrar a
ressurreição de Jesus”,
afirmou Rachel Feuerborn,
O YouVersion é o aplicativo porta-voz da Life.Church,
da Bíblia mais utilizado no igreja por traz do aplicativo.
mundo. São mais de 400
milhões de instalações em Rachel revelou que o domingo
várias línguas e com de Páscoa foi o dia em que
impressionantes 267 milhões mais versículos bíblicos foram
de planos de leitura bíblica compartilhados e mais planos
completos.
de leitura concluídos.

Oa apóstolos de Jesus. Quem foi Bartolomeu?

Bartolomeu nasceu em Cana
da Galiléia (João 21.2), a
cerca de 10 km de Nazaré, e
provavelmente era um
viajante. Nos sinóticos, há
uma concordância sobre seu
nome Bartolomeu. Já João o
chama de Natanael (João
1.45).
Alguns estudiosos creem que
Bartolomeu era o sobrenome
de Natanael. Outros aceitam
que seu nome era Natanael,
ao passo que Bartolomeu
era simplesmente uma
identificação de sua filiação,
visto que Bartolomeu
significa “filho de Tolmai”. A
Bíblia não identifica quem foi
Tolmai. “Natanael” significa
“dádiva de Deus”.
Bartolomeu não foi um dos
discípulos mais comentados
no Novo Testamento, mas
uma pequena declaração de
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Jesus Cristo a seu respeito
nos fala muito sobre seu
caráter. Jesus disse sobre
ele: “Eis aí um israelita em
quem não há dolo.” (João
1.47)

das Escrituras, lemos em
João que após a ressurreição
de Cristo, o Senhor apareceu
aos discípulos, e entre eles
estava Bartolomeu (João
21.2).

Bartolomeu foi apresentado
a Jesus por seu grande
amigo e futuro apóstolo
Filipe, sob uma figueira.

Em Atos, vemos o discípulo
orando no cenáculo com os
outros apóstolos (Atos 1.13).
Após isso, a história nos
sugere que Bartolomeu
pregou em diversos lugares,
como a Armênia Maior, onde
converteu o rei Polímio, sua
esposa e muitos outros
homens, em mais de doze
cidades. Essas conversões,
no entanto, provocaram uma
enorme
inveja
dos
sacerdotes da cidade, que,
por meio do irmão do rei
Polímio, arrancaram a pele
de Bartolomeu e então
cortaram sua cabeça.

Quando Filipe conheceu o
Mes si as, correu p ara
informar Bartolomeu sobre o
ocorrido. Como bom israelita
q u e
a g u a r d a v a
ansiosamente o Messias,
Bartolomeu se empolga!
Porém, quando Filipe fala
que Jesus veio de Nazaré,
Bartolomeu
desanima.
Esperava
algo
mais
grandioso.
Para finalizar, Filipe o
convida a ver o Messias
pes soalm ente. Quan do
chega até Jesus, o Mestre
afirma que já havia o visto
assentado sob uma figueira,
antes de Felipe o convidar.
Natanael então crê e vê em
Jesus o Messias que
esperava (João 1.45-51).
Embora Bartolomeu não
apareça muito no restante
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