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uma patologia qualquer, pois
à estas todos estamos
sujeitos. O que nos foi dado,
e foi dado pela graça, foi algo
muito mais valioso do que a
cura de uma endemia, foi a
possibilidade de alcançarmos
o perdão de nossos pecados
e por consequencia a
salvação e a vida eterna.

O assunto desta semana no
que diz respeito à Covid-19 é
o início no Brasil, mais
especificamente em São
Paulo, dos testes de uma das
vacinas
que
poderá
finalmente controlar a
expansão desta enfermidade.
Produzida
na
china,
inicialmente será aplicada em
voluntários da área da saúde.
As vacinas tem por finalidade
inocular em nosso organismo
uma parte microscópica do
vírus causador de uma
determinada doença, de
modo que o nosso sistema
imunológico desenvolva
m e c an i sm o s p a r a no s
defender do ataque do
verdadeiro vírus impedindo,
desta forma, que adoeçamos.

O desenvolvimento de uma
vacina demanda muito
tempo, muitos estudos e
testes e, uma série de
procedimentos, até que ela
esteja pronta para ser
produzida e disponibilizada
para a população. Não
raramente são necessários de
dois a três anos para que o
produto final esteja disponível
para a aplicação.
Pois bem, Jesus Cristo, ao
morrer na cruz, disponibilizou
para cada um de nós algo
muito mais valioso do que
qualquer vacina , pois estas
normalmente tem uma
finalidade específica e, não
raras vezes devem ser
repetidas anualmente. Jesus
ao entregar sua vida por nós
nos deu, não a cura para

Podemos ler na Bíblia
Sagrada, no capítulo 3, verso
23 da carta do apóstolo Paulo
aos Romanos que, “todos
pecamos e destituídos
estamos da glória de Deus”.
A Palavra não diz que alguns
pecaram, nem que muitos
pecaram, mas, que TODOS
pecaram! Portanto, nenhum
de nós teria direito a
salvação.
Deus, ao enviar seu filho para
morrer por nós, não nos deu
uma vacina, Ele nos deu um
antí do to, um r em é dio
definitivo, nos deu a
possibilidade
de,
ao
aceitarmos a Cristo como
nosso único e suficiente
Salvador, conseguirmos
perdão para todos os nossos
pecados e, assim, sermos
sujeitos de Suas promessas.
Continua...

Continuação...

aceita os que creem em os esforços necessários para
Jesus.” – Romanos 3:25-26 nEle permanecermos é o que

“Deus ofereceu Cristo como ( versão da bíblia
sacrifício para que, pela sua linguagem de hoje ).

morte na cruz, Cristo se
tornasse o meio de as
pessoas receberem o perdão
dos seus pecados, pela fé
nEle. Deus quis mostrar com
isso que Ele é justo. No
passado Ele foi paciente e
não castigou as pessoas por
causa dos seus pecados; mas
agora, pelo sacrifício de
Cristo, Deus mostra que é
justo. Assim Ele é justo e

Combinar distanciamento
social, máscaras e higiene
das mãos é melhor
estratégia para combater
Covid-19, mostra estudo

na nos garante, pela fé, um dia
encontrarmos ao Criador.

Todos concordamos que a
solução para esta pandemia
que está assolando a
humanidade é fundamental
para que o mundo que
conhecemos volte
a
normalidade ou, como muitos
estão dizendo, a uma “nova
normalidade”. Porém, decidir
seguir o caminho que o Filho
de Deus nos oferece e fazer
Os cientistas, do hospital
afiliado à Universidade de
Utrecht,
na
Holanda,
perceberam os seguintes
cenários:

Portanto, para quem ainda
não confessou sua fé no
Senhor Jesus é tempo de fazê
-lo e para aqueles que já o
fizeram, procurar não se
desviar desse caminho
escolhido.
Deus abençoe a todos
Continuem se cuidadando
Diac. Luís Abreu
reduziu o pico da epidemia da
doença.
Os cientistas concluíram,
então, que a combinação das
medidas autoimpostas –
principalmente se elas forem
adotadas por uma grande
parte da população – com o
distanciamento social imposto
pelo governo tem o potencial
de tanto adiar como reduzir o
pico da pandemia.

1) Se a população se torna
rapidamente consciente do
coronavírus e da eficácia das
medidas de prevenção, as
chamadas
"medidas
autoimpostas" – como
distanciamento social, uso de
máscaras e higiene das mãos
Combinar o distanciamento – podem tanto diminuir como "Enfatizamos a importância da
social, o uso de máscaras e a atrasar o "pico" do número de conscientização sobre a
higiene das mãos é melhor casos;
doença no controle da
estratégia para combater a
epidemia e recomendamos
Covid-19, mostra um estudo 2) Se a eficácia dessas que, além das políticas de
publicado nesta terça-feira medidas passa dos 50%, é distanciamento social, o
(21) na revista científica possível evitar uma grande governo e as instituições de
"Plos".
epidemia;
saúde pública mobilizem as
pessoas a adotar medidas
No estudo, os pesquisadores 3 )
Se
as
m e d i d a s autoimpostas com eficácia
desenvolveram um modelo autoimpostas demoram a ser comprovada, a fim de
computacional
d a implementadas, entretanto, enfrentar com sucesso a Covid
disseminação da Covid-19 com elas ainda podem reduzir o -19", dizem os autores.
base em informações sobre a número de casos, mas não
https://g1.globo.com
epidemiologia da doença. Eles atrasam o pico;
usaram o modelo para estudar
o efeito previsto de várias 4 )
A
implementação
medidas de prevenção no antecipada do distanciamento
número e época de ocorrência social, imposto por governos,
dos casos de coronavírus.
conseguiu atrasar, mas não

Os apóstolos de Jesus. Quem foi Tomé?
Quando Jesus ressuscitou e
apareceu aos discípulos que
estavam em casa trancados
(João 20.19), Tomé não
estava (João 20.24), e
quando lhe disseram sobre a
aparição
do
Mestre
ressurreto, não acreditou,
dizendo que só creria se O
visse (João 20.25). Jesus
apareceu a ele oito dias mais
tarde e mostrou as marcas
da crucificação ao discípulo,
repreendendo-o e orientando
-o a crer sem precisar ver!
(João 20.26-29)
Conforme
o
apócrifo
"Evangelho de Tomé", Tomé
era
um
israelita
de
nascimento. Também era
chamado de Dídimo (João
11.16), um nome que tanto
em aramaico como em grego
significa “gêmeo”, e era mais
um pescador (João 21.2).
Nos relatos, encontramos o
discípulo na ocasião em que
questiona sobre como saber
o caminho a se tomar, e
extrai de Jesus um dos mais
famosos versículos: “Eu Sou

o Caminho, a Verdade e a
Vida!” (João 14.6).
Seu refúgio
Refúgio é uma das palavras
preferidas de Davi. Você
poderá contar até quarenta
vezes em determinadas
traduções da Bíblia. Mas
nunca Davi usou a palavra de
forma tão tocante quanto em
Salmo 57. A introdução da
passagem explica seu pano
de fundo: “Salmo de quando
Davi fugiu de Saul para a
cav erna ”. Pe rd ido na s

Após essa manifestação,
Tomé crê e chama o Mestre
de “Meu Senhor e Deus”,
sendo assim o primeiro dos
discípulos a chamar a Jesus
de “Deus” (João 20.28).
Apesar de muitos terem
preconceito
devido à
incredulidade deste discípulo,
ele outrora se mostrou um
ousado seguidor, incitando os
discípulos a seguirem Jesus e
a morrer com Ele na Judéia
(João 11.16). Mostrou-se leal
e até mesmo disposto a
seguir o Mestre, mesmo que
lhe custasse a vida. Um

sombras e nos seus
pensamentos, ele não tem
para onde fugir. Se for para
casa, ele põe sua família em
perigo; se for para o
tabernáculo, ele coloca em
risco os sacerdotes. Saul o
matará. Aqui ele senta.
Totalmente solitário.

momento de falta de fé não
deve anular toda a vida deste
discípulo, assim como não
anulou a imagem de João
Batista, quando descreu.
Após este acontecimento,
Tomé
contemplou
novamente o Senhor, que
apareceu aos discípulos no
lago Tiberíades (João 21.2).
Reuniu-se com os demais no
cenáculo, perseverando em
oração, como um homem
cheio de fé (Atos 1.13). Diz a
tradição que Tomé tornou-se
missionário na Índia e que foi
martirizado e morto pelo rei
de Milapura, na cidade
indiana
de
Madras.
Historiadores acreditam que
o apóstolo foi morto a
flechadas, enquanto orava.
www.eduardofeldeberg.com.br

“Tem misericórdia de mim, ó
Deus, tem misericórdia, pois
em ti a minha alma se
refugia; à sombra das tuas
asas me abrigo.” (Salmo
57:1 ARA)

Faça de Deus seu refúgio.
Permita que ele seja a
fundação sobre a qual você
Porém, logo em seguida ele permanece!
se lembra que ele não está
só. E das profundezas da
Max Lucado
caverna uma doce voz flutua:

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

Aniversariantes Jul-Ago(parcial)/20
Pb. Ariovaldo Rodrigues
Marcos Fernando Zanellato Junior
Gisela Giongo
Simone Araújo de Souza
Diac. Eunice Romera da Rosa
Diac. Veridiana Y. Messias Rosa
Paulo Cesar de Lima
Ricardo de Lima Costa
Juliana Bossoni Alves
Angelina Oliveira Silva
Pedro Henrique Zanellato
Alessandro Maciel Januário
Antonio Carlos Matulevicius
Maria José Matheus Garcia
Leandro Nadin

24-jul
24-jul
26-jul
26-jul
28-jul
29-jul
30-jul
30-jul
1-ago
4-ago
5-ago
8-ago
11-ago
13-ago
15-ago

Aniversários de Casamento Agosto/20
Casal

Data

Anos

Bodas

Presb. Decio Stefanov Filho e Walkyria Drozd Stefanov

22

18

Palha

Wagner do Nascimento e Maria Elizabete T. do Nasciimento

23

23

Turquesa

*A partir de 10 anos de união
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