Aniversariantes Março/20

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 Irmãs 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

Murillo Guastaferro Queijo
Diác. Norberto Romero Rosa
Rosane Alves Faustino
Felippe Alves Pereira Manzatto
Diac. Zelinda Cauz Puzzuoli
Moacir Oliveira Nadin
William Barbosa dos Santos
Juliana Lima Rodrigues
Marly Alves Pereira
Célia Vieira de Sousa Santos
Rafael Carvalho de O. Abreu

10-mar
12-mar
13-mar
20-mar
24-mar
24-mar
24-mar
25-mar
26-mar
29-mar
31-mar

Ano 11-

nº 200 - Março/20

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

(Texto:
Pb. Marcos F. Zanellato)

Aniversários de Casamento Março/20
Casal

Data

Anos

Bodas

Marcelo Zanotto e Regiane Cristina da Cunha Zanotto

11/mar

14

Chumbo

Marco Rodolfo Couto Giongo e Andréa Giongo

20/mar

22

Louça

Manoel de Almeida Santos e Elça de Almeida Santos

27/mar

38

Carvalho

Marinalda Silva de Souza Silva e Jose Miltom da Silva

28//mar

28

Hematita

Marcelo Bonora e Mônica Campos de Carvalho Bonora

30/mar

24

Opala

*A partir de 10 anos de união
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Este é um termo bastante
utilizado para exemplificar
alguém que age de forma
correta, de acordo com
convenções sociais ou
obedece a uma ordem
recebida. É agir de acordo
com as regras ou fazer as
coisas da maneira certa para
evitar problemas.
Uma explicação para este
termo refere-se a um trem, já
que ele só pode andar com
tranquilidade e segurança se
estiver
corretamente
encaixado sobre os trilhos.
O maior trem de carga do
mundo está no Brasil. Ele tem
330 vagões, puxados por
quatro locomotivas, com
quase 3.500 metros de
extensão. Pode carregar 40
mil toneladas em cada

viagem, num percurso de 892
quilômetros, demorando
quatro minutos para passar
por inteiro.
Um novo trem vem sendo
testado, com quase o dobro
do atual, são 660 vagões,
que podem transportar 68 mil
toneladas por viagem. Dado o
comprimento total de 6,6
quilômetros, parte do trem
pode estar subindo e parte
descendo ao mesmo tempo
durante o trajeto.
Toda esta capacidade de
transportar e suportar uma
carga tão imensa somente é
p o s s í v e l , po r q u e e s t a
máquina tão poderosa fica
permanentemente sobre os
trilhos, caso contrário, este
trem
sofreria
um
descarrilamento ocasionando
um desastre terrível, que o
impediria de chegar ao seu
destino com toda a carga.

Desta mesma forma ocorre
com as nossas vidas, à partir
do momento que aceitamos
ao Senhor Jesus como
Salvador, nos está proposto
um caminho, o qual devemos
percorrer para que possamos
alcançar o destino desejado
por Deus, que é a vida
eterna. No entanto, não
podemos ignorar a ação dos
nossos inimigos (a carne, o
mundo e o diabo), que a todo
instante trabalham para nos
desviar do caminho, porque
sabem que esta é a única
forma de interromper a
jornada da vida cristã
proposta pelo Senhor. Porém,
assim como o trem é
impulsionado
pelas
locomotivas e transita sobre
os trilhos, assim a nossa vida
deve ser impulsionada pelo
Espírito Santo, que nos
conduz exatamente pelo
caminho proposto por Deus.

Continua...

Continuação...

Outra coisa importante no
trem é que os vagões estão
todos interligados formando
um imenso sistema de carga
qu e
as s egu ra
a
impossibilidade de nenhum
vagão vir a tombar ou sair
fora dos trilhos. Assim
também acontece conosco,
quando fazemos parte e
atuamos diligentemente na
Igreja do Senhor, o Corpo de
Cristo,
trabalhamos
conjuntamente
e
mutuamente, de modo, que se
um estiver fraco, doente ou
quase caindo, sempre haverá

É hora de manter a calma
sobre o coronavírus

Médico oncologista, cientista e
escritor, Dráuzio Varella
reuniu uma série de
informações sobre o surto do
coronavírus, que já infectou
algumas pessoas em território
brasileiro. No material,
apresentado na página do
doutor, na plataforma UOL,
Varella argumenta que este é
o momento de manter a
calma, buscar informações
corretas e tomar algumas
precauções para evitar o
Covid-19.

uma mão amiga que o ajude,
e isto contraria a corrente de
pensamentos
dos
“desigrejados”, que afirmam
não ser importante ou
necessário, fazer parte de uma
igreja. Mas, assim diz a
palavra do Senhor: “Porque se
um cair, o outro levanta o seu
companheiro; mas ai do que
estiver só; pois, caindo, não
haverá outro que o levante.”
Ec 4:10.

proposto, porque somente
assim poderemos suportar
qualquer tipo de carga,
inclusive aquelas impossíveis
ao nosso modo de ver. “Olhai,
pois, que façais como vos
mandou o Senhor vosso Deus;
não vos desviareis, nem para
a direita nem para a esquerda.

Andareis em todo o caminho
que vos manda o Senhor
vosso Deus, para que vivais e
bem vos suceda, e prolongueis
Portanto, meus amados os dias na terra que haveis de
irmãos, vivamos em unidade possuir.” Dt 5:32,33
de espírito, insistamos em
ficar firmes e fortes no Pense nisto, reflita e tome
caminho que nos está posse. Deus te abençoe!

O médico faz menção a um
estudo chinês responsável por
apontar que a taxa de
mortalidade está diretamente
ligada à faixa etária. Entre
pessoas com menos de 40
anos, por exemplo, a taxa é
de 0,2%, mas aumenta para
14,8% entre aqueles com
mais de 80 anos. ainda de
acordo com o estudo, apenas
4,7%
dos
pacientes,
desenvolveram sintomas
graves, como insuficiência
respiratória e sepse.
Varella também lembra
algumas orientações da
Sociedade Brasileira de
Infectologia (SBI). Segundo a
organização, as medidas de
prevenção são as mesmas de
outras infecções respiratórias:
higienizar frequentemente as
mãos com água e sabão ou
álcool gel 70%; evitar tocar
olhos, nariz e boca sem
higienização adequada das
mãos; evitar contato próximo
com pessoas doentes; cobrir
boca e nariz ao tossir ou

espirrar, com cotovelo
flexionado ou utilizando-se de
um lenço descartável; ficar
em casa e evitar contato com
pessoas quando estiver
doente; limpar e desinfetar
objetos e superfícies tocados
com
frequência;
não
compartilhar objetos de uso
pessoal (talheres, pratos,
copos ou garrafas); manter os
ambientes bem ventilados.
O uso de máscaras cirúrgicas
como medida preventiva,
segundo o especialista,
também não está indicado
para a população em geral.
Segundo o Ministério da
Saúde, só devem utilizá-las
pacientes suspeitos e seus
cuidadores; profissionais de
saúde; e trabalhadores de
aeroportos e portos que
recebem pessoas de fora do
País.
www.panrotas.com.br

Oa apóstolos de Jesus. Quem foi André?

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). Pela cronologia
dos Evangelhos, André
parece ter sido o primeiro
apóstolo a ser chamado por
Jesus, tornando-se o
primeiro “Pescador de
Homens”.

Só Jesus ( Max Lucado )
Será que Pedro está falando
conosco quando ele exorta
“Amigos, este mundo não é a
casa de vocês; por isso, não se
sintam à vontade nele.” (1 Pedro
2:11 NVI).

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.
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.

Após a morte de Jesus,
veremos o nome de André
um pouco mais tarde,
quando se encontrava
orando ao Senhor no
cenáculo com os outros
apóstolos (Atos 1.13),
enquanto aguardavam o
Pentecostes. Depois deste
“enchimento” com o Espírito
Santo, André divulgou
bastante a mensagem de
Cristo.

Dentre as passagens que
citam este discípulo, temos a
ocasião em que ele
perguntou a Jesus, junto
com outros discípulos,
quando o Templo seria
destruído (Marcos 13.3), e a
da multiplicação dos pães.

Segundo a tradição, foi
crucificado atado (e não
pregado) a uma cruz em
forma de X, na cidade de
Pátros, onde havia sido
eleito bispo. 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),
m o t i vo
pelo
qual
é
considerado o primeiro
Patriarca de Constantinopla.

Nesta ocasião, André leva o
rapaz que tinha cinco pães e
dois peixinhos (João 6.8).
Lemos também a passagem
em que alguns gregos
vieram para Jerusalém a fim
d e
c o n h e c e r e m
pessoalmente o afamado
Mestre.
Os
gregos
perguntaram a Filipe como
poderiam vê-lO, mas Filipe
não soube exatamente o que
fazer e pediu a opinião de
André, que os levou até
Jesus (João 12.20-22).

www.eduardofeldberg.com.br

ele ainda não tenha vindo nos que mantemos os nossos
buscar.
corações voltados para casa?

Então estamos aqui. Presos entre
o que é e o que será. Não mais
órfãos, mas ainda não em casa. O
que podemos fazer nesse tempo
de espera? É um tempo em que
teremos enfermidade, morte e
Conhecemos o nome do nosso dívidas. Como é que vivemos
Pai, e ele nos reivindicou, embora neste tempo de espera? Como é

“Mantenham os olhos em Jesus,
que começou e terminou a corrida
de que participamos.” (Hebreus
12:2 MSG). Olhe para Jesus.
Pondere a vida dele. Considere o
caminho dele. Medite nas

palavras
Jesus.

dele.

Jesus…

só

