Ano 11- nº 200.8 ( edição eletrônica ) - Agosto/20
doença e suas, muitas vezes,
fatais consequências.

O aparecimento do Covid-19
e do Novo Coronavírus
determinou que, para as
diversas
fases
do
enfrentamento
desta
pandemia,
fossem
estabelecidos procedimentos
para
se
evitar
sua
proliferação e para o seu
tratamento, entre outros.
Tratam-se de determinações,
regras e instruções, que
visam fazer com que, para
cada situação uma forma de
conduta seja adotada e
aplicada. Especialistas em
diversas
áreas
da
sociedade
se reuniram e,
através de estudos, dados e
estatísticas, formularam esses
documentos.
Foram
estabelecidos
procedimentos
a
serem
aplicados nos hospitais e que
determinam
a forma de

diagnóstico, isolamento e
tratamento das pessoas
infectadas. Há procedimentos
também para a quarentena
daqueles que, embora
di a gno s tic a do s c om a
enfermidade, não apresentam
sintomas e podem, desta
forma, serem mantidos em
casa. Para os suspeitos, ou
para aqueles que mantiveram
contato com
pessoas
infectadas, há procedimentos
estabelecidos também.
Algum tempo depois, quando
da chegada da fase de
“flexibilização” da economia,
procedimentos p ara o
funcionamento dos seus
diversos setores foram
estabelecidos. Existem regras
de horário, dias, lotação,
específicas para o setor
industrial, para o comércio,
para o setor de serviços, etc..
Tudo isso buscando a
minimização do contágio da

No caso de nossa igreja, por
exemplo, uma série de
procedimentos
foram
estabelecidos, para o retorno
dos cultos presenciais ( até
recentemente eles eram
realizados apenas de forma
on line ). Foi criada uma
forma de agendamento da
presença, uma vez que existe
limitação legal para o número
de frequentadores, formas de
se recepcionar as pessoas,
com medição da temperatura
corporal, higienização e
disposição no templo, de
igual
forma
foram
estabelecidas.
Ora,
Deus
também
estabeleceu procedimentos
para o seu povo e o mais
conhecido deles e que
resume todos os demais pode
ser encontrado em Êxodo
20:3-17:
“Os
dez
mandamentos”. Através das
ordenanças neles contidos
Deus estabelece regras de
conduta e convivência para o
Seu povo recém saído do
Egito.
Continua...

Continuação...

Jesus Cristo, porém, em seus
últimos ensinamentos, poucos
dias antes de ser crucificado
resumiu em dois dos Dez
Mandamentos a essência de
seu ministério. Ao ser
interrogado por um grupo de
fariseus ( judeus devotos e
conhecedores
da
Lei
Mosaica ) sobre qual seria o
grande mandamento da Lei,
Respondeu Jesus: "Ame o

Portanto, todos os nossos
procedimentos, tudo aquilo
que fazemos, todas as nossas
ações e atitudes devem ter
como base o amor. O
apóstolo Paulo diz: “Ainda

emocionais: de uma palavra
de conforto, de uma oração,
de um gesto de carinho, nós
possamos nos aperceber
delas e exercitar com
abrangência o amor de
que eu fale as línguas dos Deus.

homens e dos anjos, se não
tiver amor, serei como o sino João – o apóstolo do amor
que ressoa ou como o prato diz: “Assim conhecemos o
que retine.” 1 Coríntios 13:1. amor que Deus tem por nós e
confiamos nesse amor. Deus
Que, em especial nesta época é amor. Todo aquele que
no amor
de pandemia, onde as p e r m a n e c e
Senhor, o seu Deus de todo o pessoas, em função do permanece em Deus, e Deus
seu coração, de toda a sua isolamento social e de outras nele.” - 1 João 4:16
alma e de todo o seu causas, têm os mais diversos
entendimento. Este é o tipos de necessidades – não
Deus abençoe a todos.
primeiro
e
m a i o r só necessidades materiais,
mandamento. E o segundo é mas, muitas vezes e, em
Fiquem bem!
semelhante a ele: Ame o seu algumas delas até com maior
próximo como a si mesmo.”- intensidade, necessidades
Diac. Luís Abreu

Mateus 22:37-39 (NVI) .
Pós-pandemia: quais
serão os perfis
profissionais mais
procurados?

Aos poucos, apesar de estar
vivenciando o pico de contágio,
o Brasil vai retomando as
atividades econômicas.
Consequentemente,
as
empresas
terão
que
recontratar. Mas qual será o
perfil profissional que essas
organizações irão buscar? Para
a Sabrina Torres, especialista
em Recursos Humanos, o
profissional polivalente, que
saiba fazer um pouco de cada
coisa, irá se destacar.

"O perfil desejado pelas
em pre sa s será daq ue le
profissional que chamamos de
'multifacetas'. Isso porque as
empresas tiveram que enxugar
seu quadro. Então, elas
realmente ficaram com aquelas
pessoas com um perfil mais
híbrido. Elas não querem mais
um profissional que seja
especialista em uma única
co i sa a pe na s" , des ta ca
Sabrina.

empresas perceberam que não
estavam
preparadas
financeiramente para essa
pandemia. Agora, de certa
forma, fica evidente a
importância
desses
profissionais. Na saúde, diante
dessa pandemia, tende a
contratação de enfermeiros,
médicos, psicólogos, porque
mexeu com o mundo inteiro e
com as pessoas como um
todo", pontua a especialista.

Segundo a especialista, três
áreas terão mais demandas
por profissionais após a crise:
tecnologia, saúde e finanças.
"Basicamente, serão todos os
perfis que trabalham com
tecnologia, cibersegurança,
desenvolvedores
que
trabalham com e-commerce
principalmente. Na área
financeira, acredito que seja
mais um perfil sênior,
tesoureiro
financeiro,
planejador. Porque algumas

Para os profissionais que
perderam o emprego, segundo
Sabrina, não há outra forma de
se recolocar no mercado: "tem
que se manter atualizado",
alerta. Para isso, a especialista
recomenda cursos on-line e se
manter
antenado
nas
tendências de captação de
vagas.
(editado)
www.uninassau.edu.br

Os apóstolos de Jesus. Quem foi André?
Pela
cronologia
dos
Evangelhos, André parece
ter sido o primeiro apóstolo
a ser chamado por Jesus,
tornando-se o primeiro
“Pescador de Homens”.
André se tornou seguidor de
João Batista, e junto com
João (o futuro discípulo),
juntaram-se a Jesus após
uma pregação dele (João
1.37). Pelo que se nota,
André tinha certa facilidade
em levar as pessoas a Cristo.

O discípulo André era irmão
de Simão Pedro (Mateus
4.18) e filho de certo João
(João 1.42). Seu nome é
uma tradução do grego
“Andreas”, que significa
“homem”, “varonil”. Ambos
os jovens haviam seguido o
ramo da pesca (Marcos
1.16). André era natural de
Betsaida (do hebraico, “Casa
de Pesca”), uma cidade à
beira do Tiberíades, sendo
assim conterrâneo de Filipe
(João 1.44).

Deixa Jesus lhe ensinar

Logo após conhecer Jesus,
já vai correndo avisar seu
irmão Pedro sobre o Mestre
(João 1.41), que então se
torna um discípulo de Cristo.
Pedro e André tinham uma
casa que parece ter abrigado
a Jesus no início da Sua vida
pública, em Cafarnaum
(Marcos 1.29). André
sempre esteve próximo do
Senhor durante sua vida
pública. Nas várias listas dos
apóstolos dadas no Novo
Testamento, André é sempre
citado entre os quatro

aceite este convite. Jesus diz
Aprendam de mim… como
lidar com segundas-feiras
longas, sogros chatos.
Aprenda de mim porque as
pessoas brigam, e a morte
vem, e o perdão importa.

Jesus nos convida “Venham a
mim, todos os que estão
cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso…
aprendam de mim, pois sou
manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso Precisamos de respostas.
para as suas almas” (Mateus Jesus nos oferece. Mas será
11:28-29)
que podemos confiar nele?
Há só uma maneira de saber.
Faça um favor para você Procure-O. Levante seus
mesmo. Grife, marque e olhos, fixe sua vista em Jesus.

discípulos mais próximos de
Jesus, junto com seu irmão
Pedro e os irmãos Tiago e
João.
Segundo a tradição, foi
crucificado atado (e não
pregado) a uma cruz em
forma de X, na cidade de
Pátros. Essa cruz em forma
de “X” ficou conhecida como
“Cruz de Santo André”. O
apóstolo é honrado como
padroeiro da Rússia e
Escócia e considerado o
fundador da igreja em
Bizâncio (capital do Império
Romano do Oriente, e
posteriormente chamada
Constantinopla), motivo pelo
qual é considerado o
primeiro Patriarca de
Constantinopla.
www.eduardofeldeberg.com.br

Nada de olhares passageiros
ou vislumbres ocasionais.
Procure nas ruas cheias e
sombras dos tetos até que
você aviste o rosto dele; daí
fixe seus olhos nele. Você
encontrará o Único e
Verdadeiro!

Max Lucado

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 Ago-Set (parcial)/20
Andréa Giongo
Diác. Adivaldo dos Santos Donegati
Diác. Adeilson Antunes de Oliveira
Ivani Alves da Costa
Diac. Rodhe Guiomar Zanellato
Flávia Rodrigues da Silva
Diac. Minervina Santana da Silva
Pb. Decio Stefanov Filho
Ivone Matulevicius
Percival Amaral Ramos Junior
Jucineia S. Sobreira
Rosemeire Aparecida André Neri
Cristiane Zanotto
Luzia Marta Honório
José Roberto Abreu de Carvalho
Eva Marques de Sousa
Andréa do Nascimento Guizé

21-ago
22-ago
24-ago
25-ago
27-ago
29-ago
29-ago
1-set
6-set
11-set
11-set
12-set
12-set
14-set
14-set
16-set
17-set

Aniversários de Casamento Agosto-Set (parcial)/20
Casal

Data

Anos

Bodas

Denner Makuska Borges e Juliane Matulevicius da S. Borges

15/08

11

Aço

Presb. Decio Stefanov Filho e Walkyria Drozd Stefanov

22/08

18

Palha

Wagner do Nascimento e Maria Elizabete T. do Nasciimento

23/08

23

Turquesa

Diác. Ariovaldo Rodrigues e Claudia Regina Fakler Rodrigues

01/08

35

Coral

Márcia Cristal Figueiro e Luiz Carlos Gomes Figueiro

08/09

30

Pérola

Ivani Alves da Costa e Delson Aparecido da Costa

14/08

52

Argila

*A partir de 10 anos de união
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