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 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

Aniversariantes Jun-Jul (parcial)/20
Valdeir Eduardo da Fonseca
Dyonísia Lourenço Ribeiro
Sueli Zaramello Amianti
Diac. Elenir de Alencar Stefanov
Maria Silvana da Silva Donegati
Mauro Cabello de Alencar
Bruno Silva Ribeiro
Diac. Mirian Couto Giongo
Dalila Carvalho Mazzoni
Marcos Fernando Saraiva Barretto
Marinalda Silva de Souza Silva

26-jun
29-jun
1-jul
3-jul
3-jul
5-jul
6-jul
8-jul
9-jul
13-jul
16-jul

Ano 11- nº 200.5 ( edição eletrônica ) - Junho/20
ser flexibilizada. Suas
determinações, “leis” e
mandamentos não podem ser
adequados
ao
nosso
momento.

Sábados
Adolescentes das 10h30 às 13h
Encontro com os Jovens a partir das 20h00

Aniversários de Casamento Julho ( parcial )/20
Casal

Data

Anos

Bodas

Leonardo da Silva Camargo e Ana Cláudia Alves Camargo

02

15

Cristal

Diac. Adeílson Antunes de Oliveira e Marizete S. De Oliveira

03

17

Ambar

Marcos Ribeiro da Hora e Karina Delgado Ribeiro

09

10

Estanho-Zinco

*A partir de 10 anos de união
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Esse é um termo tem sido
muito utilizado ultimamente
para designar mudanças e
adequações nas regras da
quarentena determinadas
pelos governos estaduais e
municipais para o combate ao
Coronavírus.
Essa
flexibilização é necessária e
visa trazer aos diversos
segmentos da sociedade,
como economia, educação,
cultura, lazer, etc., e ao longo
do tempo, a situação
existente antes da pandemia.
A flexibilização, porém,
deve ser feita a partir do
momento
em
que
determinadas situações forem
observadas, como por
exemplo o nível de ocupação
das UTI´s ou o “achatamento
da curva de casos” e,
observando-se protocolos
e s pec íf ico s p a ra c a da
segmento.

São estabelecidas regras para
a abertura de shoppings
centers, comércio de bairros,
agências de automóveis e
outros, cada uma delas com
protocolos detalhados para o
sua aplicação
O não cumprimento dessas
dessas regras pode fazer com
que
a
situação
de
c o n t a mi n a ç ão v o l t e a
preocupar e, desse modo,
fazer com que as regras
anteriores voltem a ser
utilizadas, ou seja, a situação
de
momento
vai
determinando qual deve ser o
comportamento
da
sociedade.
Não podemos, entretanto,
utilizar esse mesmo raciocínio
na nossa vida cristã e ir
adequando os mandamentos
de
Deus
as
nossas
necessidades. A Palavra de
Deus é uma só e não pode

Aquilo que foi estabelecido
por Deus para o povo de
Israel e depois, confirmado
pela vinda de Seu filho Jesus
para todos aqueles que nEle
creem – considerando-se as
variações em alguns usos e
costumes – não mudou,
de ve ser se gui do. A
flexibilização no trato das leis
de Deus podem trazer
consequências irreversíveis
em nossa vida.
Na história do povo de Israel
podemos
observar
o
comportamento do Rei
Salomão que na sua velhice
se desviou de Deus. Ele, que
havia se casado como muitas
mulheres estrangeiras que
adoravam a outros deuses,
flexibilizou sua fé e, no intuito
de agradá-las construiu
altares a esses deuses e se
esqueceu do Deus verdadeiro
(1º Reis 11:4).
Como consequência a nação
de Israel foi dividida, seu filho
e
sucessor,
Roboão,
governou como um tirano e
muitas
foram
as
consequências negativas para
todos os descendentes desse
povo.

Os apóstolos de Jesus. Quem foi Judas Iscariotes?

Continuação...

Não
há
a d e q u a ç õ e s , Conheça a Palavra e reflita.
Portanto, aqueles que e f e t i v a m e n t e
não
há
seguem pelo caminho do flexibilização naquilo que
Senhor devem, com todas as Deus estabeleceu.
Deus abençoe a todos
suas forças, se manter firmes.
“Não se desvie nem para a Achar que determinado valor,
direita nem para a esquerda; comportamento ou atitude
Diac. Luís Abreu
afaste os seus pés da podem ser permitidos apesar
maldade” - Provérbios 4:27. de irem de encontro a Palavra
“Prosseguindo para o alvo, a de Deus é um erro que pode
fim de ganhar o prêmio do ser irreversível e mudar
chamado celestial de Deus definitiva e eternamente a
em Cristo Jesus” - Filipenses nossa história.
3:14
Como se preparar
para o
novo”normal”
Põe máscara, lava máscara,
higieniza as mãos, tira os
calçados ao entrar em casa,
coloca as roupas na máquina
de lavar imediatamente, lava
todas os produtos comprados
no supermercado. Até
quando? Seria esse o novo
“normal”? Como agir diante de
uma Pandemia?
O que acabamos de ilustrar
trata-se de um espetáculo sem
O primeiro passo é aceitar o ensaio ou alinhamento. Na
nosso novo contexto e dança e na vida precisamos
entender que o risco de estabelecer diretrizes quando
contaminação é como uma o coletivo impacta no
música que nos fará dançar no resultado final – um plano de
ballet que conduz os modelos ação
comerciais e a capacidade do
sistema de saúde nacional.
Em uma Pandemia, a decisão
de um impacta o todo,
Conscientes da situação, portanto precisamos escolher
precisamos sincronizar nosso a mesma música e sincronizar
corpo de ballet. Sem uma nossos passos. Para que um
c o r eo g r a fi a mui to b em alcance dessa magnitude não
ensaiada (lembre-se desta se perca entre os ruídos da
palavra ENSAIO), certamente, comunicação, deve-se criar um
es tagnaremos no palc o plano com todas as estratégias
machucados de tanto nos que s erão adotadas e
esbarrarmos ou cansados por c o m p a r t i l h á - l o c o m a
tentar sair do lugar, porém comunidade. O uso correto de
sem sucesso.
máscaras,
a
etiqueta

respiratória e o distanciamento
social são medidas adotadas
em cada nível de resposta.
Quando fazemos um Plano de
Ação convergirmos os esforços
humanos e os insumos para
uma única causa, logo evita-se
retrabalho e o desperdício de
bens e serviços.
Como você tem programado
seu “Novo Normal”? Dançando
qualquer música da rádio ou
criando sua playlist favorita?

www .autossustentavel.com

Apesar de Jesus certamente
conhecer seu caráter dúbio
(João 6.64; 13.21), o
nomeou curiosamente como
tesoureiro e encarregado
das finanças do grupo (João
12.6). Jesus conhecia o seu
caráter desde o princípio
(Mateus 26.25), mas os
apóstolos aparentemente
não tinham muita suspeita.

Judas Iscariotes era filho de
Simão Iscariotes e como seu
sobrenome provém do
aramaico "Iskerioth", que
significa
"homem
de
Queriote”, é provável que
tenha nascido na cidade de
Kerioth, na Judéia. Esta
cidade pertencia à tribo de
Judá, e é mencionada em
Josué 15.25 como “QuerioteHezrom”. Sendo assim,
Judas era o único discípulo
não galileu, mas sim da
Judéia, descendente da tribo
de Judá, como Jesus. Os
habit ant es d a Jud éia
desprezavam o povo galileu
e isso pode ter alienado
Judas dos demais discípulos.

Vamos fazer um plano
( Max Lucado )

Judas aparece em diversas
ocasiões nos Evangelhos, e,
dentre elas, podemos dizer
que ele era caluniador (pois
considerou um desperdício
ungir Jesus com um produto
tão caro - João 12.4), ladrão
(João 12.6), traidor (Lucas
6.16), avarento (Mateus
26.15),
hipócrita
e
desonesto (João 12.5, 6).
Foi ele o discípulo que, com
um beijo (Mateus 26.49),
traiu Jesus por 30 moedas
de prata (Mateus 26.15),
valor correspondente ao
preço de um escravo (Êxodo
21.32). Após a traição, Judas
se arrependeu amargamente
e jogou as 30 moedas aos

que enfrentou um desafio
parecido. Peça aos amigos
que orem. Procure recursos.
Você não pode controlar o Busque um grupo de apoio.
tempo, você não está em Faça um plano.
controle da economia, você
não consegue desfazer o Você preferia um milagre?
acidente de carro, mas você Você preferia ver os pães
pode fazer isso: você pode multiplicados ou o mar em
mapear uma estratégia. tempestade transformado em
Lembre-se: Deus está na águas calmas com um estalar
crise. Peça para ele lhe dar dos dedos? Deus pode fazer
um plano, dois ou três passos isso. Por outro lado, Ele pode
que você pode tomar hoje. lhe dizer “Estou com você, e
Procure conselhos de alguém isso é para o seu bem. Vamos

pés dos sacerdotes (Mateus
27.3).
Em
seguida,
dominado pelo remorso,
suicidou-se se enforcando.
(Mateus 27.5) Os sacerdotes
pegaram o dinheiro e
compraram um terreno para
servir de cemitério aos
estrangeiros, posteriormente
chamado de “Aceldama”,
que quer dizer “Campo do
Sangue” (Mateus 27.8; Atos
1.19).
Após o suicídio, vemos seu
nome novamente em Atos.
Neste texto somos levados a
supor que ao enforcar-se, o
galho em que ocorrera o
suicídio se quebrou, e Judas
caiu de uma altura elevada,
se arrebentando com a
queda (Atos 1.18).
www.eduardofeldeberg.com.br

fazer um plano.” A soberania
de Deus não nega a nossa
responsabilidade. Pelo
contrário, ela nos empodera.
Então confie em Deus para
fazer o que você não
consegue. Obedeça a Deus e
faça o que puder. Você vai
sair dessa.

