Domingos
Escola
Bíblica Dominical
- Crianças
e Adolescentes
Horários
dos Cultos
/Atividades
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 Pr. Jefferson ou diac. Deborah)

Terças-feiras:
Culto das Irãs 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
Sábados
Adolescentes das 10h30 às 13h
Encontro com os Jovens a partir das 20h00

Aniversariantes Maio/20
Diac. Robson Tereskovac
Fernando Carvalho de Oliveira Abreu
Vilma Valéria Tereza
Maria José Rodrigues Giagnório
Antonio da Silva
Onescia Batista de Souza
Maria do Carmo P. Romera Rosa
Diac.Luiz Carlos de Oliveira (Carlinhos)
Joice Santana da Silva
Delonita da Silva Reis
Bárbara Fung Silva de Araújo
Diac. Simone Cravo Zenatti
Lucas Afonso Zenatti
Maria Helena Romera Rosa
Roger Paulino Donegati
Claudia Regina Fakler Rodrigues
Pr. Decio Stefanov
Humberto de Almeida da Silva
Luciene Fernandes Vieira
Margarida Isabel Nylas Drozd
Maria Terezinha Carmagnhani

1-mai
4-mai
5-mai
8-mai
10-mai
12-mai
15-mai
15-mai
15-mai
17-mai
17-mai
17-mai
18-mai
21-mai
21-mai
23-mai
23-mai
24-mai
26-mai
27-mai
29-mai

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

37

Aventurina

*A partir de 10 anos de união
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Ano 11- nº 200.2 ( edição eletrônica )- Maio/20
Moises, com 120 anos de
idade, já sabendo que não
entraria
na
“Terra
Prometida”, em um de seus
últimos discursos, fala a uma
nova geração de israelitas.
Uma geração que não viu os
milagres de Deus durante a
fuga do Egito, nem ouviu as
Leis sendo dadas no Sinai.
Uma geração que estava
prestes a enfrentar perigos e
incertezas, uma geração que
temia pelo seu futuro em
uma terra desconhecida. Ele
os animava, os encorajava.
Os dias estão difíceis. Temos
visto, ouvido e lido nas
últimas semanas notícias
muito preocupantes a
respeito dessa enfermidade
que assola o mundo. São
relatos de contágios e óbitos
crescentes. Um elevado
volume
de
previsões
pessimistas a respeito da
evolução dessa pandemia e
alguns poucos relatos sobre
cura e criação de uma vacina
– embora existam bastante
informações a esse respeito.
Na economia as informações
também não são nada
animadoras.
Quedas
históricas no PIB, retração e
recessão, desemprego.
Estimativas de que muito
tempo será necessário para
que a situação se reverta e
volte a normalidade.

Na política, sobretudo em
nosso país, radicalização e
extremismos cada vez mais
acentuados. Com apoiadores
do governo, fechando os
olhos
para
atitudes
injustificáveis e, com aqueles
que a ele se opõe, com
comentários cada vez mais
radicais e com comparações e
“exemplos históricos”, que
muitas vezes beiram ao
absurdo.
Ainda assim, e apesar de
tudo isso, acredite: Tudo vai
ficar bem!

“Sejam fortes e corajosos.
Não tenham medo nem
fiquem apavorados por causa
delas, pois o Senhor, o seu
Deus, vai com vocês; nunca
os deixará, nunca os
abandonará" - Deuteronômio
31-6

Da mesma forma hoje,
grandes são as incertezas a
respeito
do
futuro.
Entretanto, muitos sabem
que o ser humano, em
especial em nosso país,
dadas a todas as condições
favoráveis que nos cercam
( clima e condições gerais,
capacidade tecnológica em
inúmeras áreas, força de
trabalho ),
tem todas as
condições de enfrentar e
vencer as batalhas que
haverão de se apresentar,
mas, não devemos temer os
gigantes que estão sendo
colocados à nossa frente.

Continua...

Continuação...

As recomendações e as
determinações que estão
sendo estabelecidas no Brasil,
para a luta contra o covid-19,
não estão sendo feitas de
forma isolada ou diferente do
que em outros países. São as
armas que, por enquanto,
estão à disposição.
A cada um de nós compete
seguir essas determinações e
utilizar essas armas para que
rapidamente possamos entrar
em uma nova fase (serão
várias ) dessa guerra.

Home office será nova
realidade dentro de
muitas empresas após
coronavírus

“Todo homem esteja sujeito “Tenho-vos dito isto, para

às autoridades superiores;
porque não há autoridade
que não proceda de Deus; e
as autoridades que existem
foram por ele instituídas.” -

que em mim tenhais paz; no
mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo, eu venci o
mundo”. - João 16:33

Os apóstolos de Jesus. Quem foi Felipe?
discípulos,
que
se
encontrava em grupos ou
em pares. Logo após ouvir o
impressionante chamado de
Cristo, correu até o grande
amigo Bartolomeu e o
apresentou a Jesus, dizendo:
“Achamos aquele de quem

Romanos 13:1
Deus abençoe a todos.
Irmãos
e
amigos
é
importante, redobrar os
esforços
para
o
enfrentamento
dessa
pandemia, fazendo tudo o
que está ao nosso alcance
para superarmos essa crise e
seguir adiante. Isso tudo vai
passar. Temos uma promessa
de Jesus:

O home office deve se
estabelecer após a crise do
coronavírus. É o que diz o
estudo divulgado por André
Miceli, diretor-executivo da
Infobase e coordenador do
MBA em Marketing e
Inteligência de Negócios
Digitais da Fundação Getulio
Vargas, em trabalho que
analisa os efeitos da
pandemia
no
mundo
corporativo.

No estudo Tendências de
Marketing e Tecnologia 2020,
Miceli aponta que o momento
atual mostrará tanto para
empresas como colaboradores
que,
dependendo
da
Estudo de professor da FGV ocupação, o trabalho remoto
avalia mudanças no modelo é possível e proporciona mais
de trabalho causadas pela qualidade de vida.
pandemia

Se cuidem!

Moisés escreveu na Lei, e a
quem se referiram os
profetas: Jesus de Nazaré,
filho de José.” (João 1.45).

Diac. Luís Abreu

"Você tira carros da rua, você
desafoga o transporte público,
você mobiliza a economia de
outra forma. E você faz com
que as pessoas tenham mais
tempo para cuidar da saúde
delas e que elas possam
usufruir de coisas que lhe dão
prazer”, aponta.
Para
manter
uma
comunicação aberta, mesmo
que à distância, o autor indica
o uso de ferramentas de
trabalho, de comunicadores
como Slack a softwares de
gestão de tarefas, como
Asana. Sem esquecer de
recursos que já faziam parte
do mundo corporativo, mas
que
ganharam
maior
d e s t a q u e , co mo v í d e o
conferência, ligação e email.
www.computerworld.com.br

Nascido em Betsaida, na
Galiléia (João 1.44), Filipe foi
um dos discípulos que
recebeu mais destaque nos
Evangelhos. Se houvesse
uma hierarquia entre os
discípulos, provavelmente
Filipe seria o quinto, após
Pedro, Tiago, João e André.
Conterrâneo de Pedro e
André (João 1.44), seu
nome deriva do grego
“Philippos” e tem o estranho
significado “amigo dos
cavalos”.
Pouco depois de Jesus
convocar Simão Pedro,
Felipe foi encontrado em
Betânia pelo Senhor, que
simplesmente lhe disse:
“Segue-me” (João 1.43).
Filipe foi chamado pelo
Senhor estando sozinho
(João 1.43), ao contrário da
maioria
dos
outros

Após a conversão, Filipe
aparece na cena da
multiplicação de pães,
quando
calculou
a
quantidade de dinheiro
necessária para saciar a
fome da multidão (João 6.7).
Algum tempo depois,
aparece numa ocasião em
que alguns gregos desejam
conhecer a Jesus. Recorrem
a Filipe, mas este, sem saber
como proceder, procura
André, pedindo ajuda (João
12.20-22). Mais pra frente,
Filipe roga a Jesus que lhes
mostre o Pai, ao que Jesus
responde “Quem me vê, vê

o Pai, Filipe. Será que você
a i n d a
n ã o
m e
conhece?” (João 14.9).
Depois disso, o veremos
juntamente com os outros
apóstolos no cenáculo, após
a ascensão de Cristo, orando
ao Senhor (Atos 1.13).

Conforme a tradição, após a
morte de Jesus, Filipe viajou
ao Egito, Etiópia e rumou
para a Grécia, onde viveu
em Hierápolis. Era um judeu
helenístico e, antes de
qualquer
coisa,
um
evangelista
para
as
sinagogas judaicas de língua
grega da Cítia, Frígia e dos
arredores da Grécia e
Macedônia
A igreja tem preservado
muitas tradições a respeito
de seu último ministério e
morte. Segundo algumas
delas, ele pregou na França.
Outras dizem que pregou no
sul da Rússia, na Ásia
Menor, ou até na Índia.
Nada de concreto, portanto.
Dentre as conjecturas, a
mais provável é a que tenha
tido um ministério muito
poderoso em Cartago, no
Norte da África, e em
seguida na Ásia Menor, onde
a mulher de um procônsul
romano se converteu. Em
retaliação, esse procônsul
mandou prendê-lo e matá-lo
com muita crueldade. Uns
dizem
que
morreu
crucificado de cabeça para
baixo, mas não há um
consenso
www.eduardofeldberg.com.br

