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Para muitos, hoje em dia, é intrigante que Jesus coloque tal valor nos direitos
soberanos da liberdade eletiva de Deus, a
ponto de falar da maneira como o faz àqueles que O rejeitam. Ele fala de
maneira a impedi-Ias de vangloriarem-se,
como se pudessem anular os propósitos últimos de Deus. Em João 10.25-26, por exemplo, Jesus respondeu aos céticos que exigiam mais e mais provas: "Já vo-lo disse, e
não credes. As obras que eu faço em nome
de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sais das minhas ovelhas".
Pense nisto por um momento. Pense acerca do que significa e no fato que Jesus proferiu tais palavras
a pessoas incrédulas.
Imagine-se como um fariseu ouvindo a mensagem de Jesus e dizendo a si mesmo: se Ele
pensa que eu vou ser sugado para dentro desse movimento junto com coletores de impostos e pecadores, está louco. Eu tenho vontade própria e poder para determinar o meu próprio destino. Em seguida, imagine Jesus, sabendo o que se passa no seu coração e dizendo: "Você se vangloria em seu íntimo porque acha que tem o controle de sua própria vida. Você pensa que pode frustrar os planos máximos de meu ministério. Você imagina que os grandes propósitos de Deus na salvação são dependentes de sua vontade vacilante. Em verdade, em verdade eu lhe digo que a razão final pela qual você
não crê é porque o Pai não o escolheu para estar entre as minhas ovelhas".
Em outras palavras, Jesus está dizendo: "O orgulho final da incredulidade é destruído pela
doutrina da eleição". Aqueles a quem Deus escolheu, Ele também os deu ao Filho; e aqueles a quem
Ele deu ao Filho, o Filho também os chamou; e para aqueles que foram chamados, Ele deu sua vida; e
para esses Ele deu alegria eterna na presença de sua glória. Este é o prazer do Pai.
JOHN PIPER - Os Prazeres de Deus (Portland, Multnomah, 1991), p. 137-139

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
SÁBADO 06/06
JANE EYRE NEVES PIANCO (8803-1461)
ALINE GUILHERME DA SALES (8809.5120)
FERNANDA MUNIZ DIETRICH (3523.3089)
MÁRCIO DONIZETE DA SILVA (9353 5000)
TERÇA 09/06
MARIA SARAH MOREIRA PIRES (9713.0951)
MARGARIDA MARIA PEREIRA (3521.6659)
QUARTA 10/06
KYANE BRITO FERRARI (3523.8604)
TEREZINHA DE JESUS FIGUEIREDO (8851.8731)

PIB Crato Informa:
40 DIAS DE ORAÇÃO E JEJUM / MOBILIZAÇÃO NACIONAL
Começou nessa semana a Campanha de 40 dias de Jejum e
Oração realizada todos os anos e que nesse tem como tema:
“A Família Inabalável - Conhecendo os propósitos de Deus
para a família”. Existe um livro devocional que acompanha
esses 40 dias e que pode ser adquirido através do site:
http://jejum40dias.com.br/compre-livro.php ou conferir com
o Pr. Silas Caminada se ainda há disponibilidade do livro aqui
na igreja.

QUINTA 11/06
JOSÉ MARTINS DA SILVA (9646.5635)
HENRIQUE MAIA JR.
SEXTA 12/06
VALDENIZA UMBELINO SOBREIRA (8833.0520)
NARCIZO DA CRUZ FLORES (3521.6413)
DOMINGO 14/06
ALESSANDRA GUIMARÃES MARAMBIO (Chile)
ANTONIO DE SOUSA SILVA (9689.1920)

LUAU DOS NAMORADOS - JANTAR TROPICAL
Não perca a chance de desfrutar de um momento romântico
ao lado de seu amor no Luau dos Namorados que será realizado no dia 13.06 a partir das 19h30min na casa dos irmãos
Edísio e Lúcia. Haverá música, comida, beijos, abraços e
declarações eternas de amor. Não fique de fora dessa. O
convite para o casal estará no valor de R$ 40,00 e poderá ser
adquirido com a irmã Lúcia (99736 4645).

SEGUNDA 15/06
DANIEL NEVES COELHO (21 - 98904.3547)
QUARTA 17/06
FABRÍCIA GEANE SÁTIRO (3521.2086)
Mª DO SOCORRO SOUZA (MÔNICA) (8821.2945)
SEGUNDA 18/06
PR. SAMUEL MACEDO LOBO (8852.6568)
DARA FERNANDA BRITO DUARTE (3523.2930)
MANOEL CHAVES NETTO (9953.6323)
Mª EURISVÂNIA RIBEIRO SOUZA (9225.1000)
MARTA REGINA DA SILVA AMORIM (3521.3715)
SAMUEL ALENCAR SOARES (9602.3828)
SAMUEL MUNGUBA MACEDO (GALEGO)

FELICIDADES!!!

PENSE NISSO!

“Há um sem número de sofrimentos que a
simples solidariedade resolveria”.
ARIOVALDO RAMOS

MENSAGEM PASTORAL

SE ALGUÉM TEM OUVIDO PARA OUVIR, OUÇA!
“Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça!” [Marcos 4.23]
Admitimos que boa parte dos resultados
satisfatórios que temos galgado em nossa vida,
são frutos de excelentes praticas cristãs que
por nós têm sido exercitadas com muita sobriedade.
Dentre as mais importantes ressaltamos a
arte de ouvir. Ouvir não é tão simples como nos
parece. Faço a distinção entre ouvir e escutar, e
percebo claramente que somos hábeis em apenas escutar, defino essa ação, como aquela
percepção superficial dos fatos, sons e letras ao
nosso redor, sem discernir e compreender verdadeiramente a mensagem. Ouvir é muito mais
que isso, é uma prática extremamente difícil, e
muito desafiadora e também uma fonte de bênçãos para todos nós, principalmente quando
nos dispomos ouvir a Deus, e suas orientações
para nossa vida, acredito que ela seguiria outro
percurso, se fôssemos bons ouvintes, ao invés
de apenas escutar sem muito interesse.
Nos disciplinar para ouvir é fundamental,
por algumas razões: a) a comunicação como
fator determinante nas relações humanas depende de saber ouvir; b) é porta para a nossa
conversão (Jr.26.3) c) nossa fé é gerada pelo
que ouvimos (Rm10.17) d) seremos sensatos
em nossas atitudes; e) é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo (Ec 5.1) f) desfrutaremos
do melhor de Deus (Is 1.19)

Em dias de barulhos, alaridos, sons estridentes e indiscerníveis, precisamos exercitar a
arte de ouvir empaticamente para entendermos
diligentemente a voz do nosso Deus.
A ruína de um dos reis de Judá, o rei Manasses, e de todo o povo que com ele estava,
se deu, porque eles não quiseram ouvir as orientações de Deus (2Rs 21).
Muitas das ruínas da nossa vida se dão
porque não exercitamos nosso ouvido, para estar atento à voz do Senhor.
Removamos todos os empecilhos à um
escutar ativo, e ouçamos com bastante atenção, as palavras de vida para que por elas, sejamos maduros e venhamos desfrutar do melhor que Deus tem ao nosso favor.

Pr. Hélio Damasceno

DE UMA FOTO AO QUÊNIA
Bárbara Almeida

Não sou do tipo de pessoa que se esforça para
alcançar os sonhos. Também não sou alguém cujo
maior sonho é morar fora do país. Porém, quando estava na adolescência, sonhei em ir à África como voluntária, e me esqueci disso durante a faculdade. Uma foto
de um garotinho africano passou a enfeitar a parede do
meu quarto, como um lembrete do sonho.
Depois de formada, percebi que seria o momento
certo para passar um tempo fora do Brasil. Inscrevi-me
em um site que conecta organizações e voluntários. Foi
uma organização do Quênia quem primeiro fez contato
comigo. Por seis meses, chequei a confiabilidade dela e
decidi a data de embarque. Quase morri de medo. Pensei em desistir, mas fui. Embarquei para lá em junho de
2013.
Levava comigo muitas vontades: ser útil, ver sorrisos, aproximar-me de Deus, aperfeiçoar meu inglês,
conhecer outra cultura. Entretanto, ao chegar lá, nos
primeiros dias a vontade era voltar para casa. Fui recebida por uma voluntária inglesa doente, o jantar era um
macarrão sem gosto, não havia eletricidade, eu não
teria cama. Peguei malária no meu sexto dia lá.
Nas três semanas seguintes, morando com várias pessoas e fazendo trabalho braçal, aprendi a carregar água, fazer tijolo, limpar casa e ajudar na cozinha.
Em agosto, passamos o mês inteiro sem água
corrente. Além disso, tive de aperfeiçoar minhas habilidades de transportar água, tive de aprender a confiar
em Deus. Às vezes, não era a gente que ia até a água,
mas a água que ia até a gente (ô chuva boa!).
Meu tempo foi ocupado com tarefas como fotografar, elaborar relatório, fazer pesquisa com os voluntários quenianos e elaborar uma apostila com temas de
palestras. Acompanhei a equipe da creche da organização que levou cerca de quarenta crianças para o primeiro passeio na cidade grande, onde andaram de bar-

co pela primeira vez e brincaram no parquinho. Elas
pareciam assustadas, animadas e, depois, exaustas.
Enquanto isso, fiz amizades com pessoas de todos os continentes e ganhei amigos quenianos. Pessoas que eu não conhecia passaram a saber meu nome.
Assim, entre realizações e decepções, fui ficando. O que seriam três meses se estendeu para cinco
meses e meio. Deixei o Quênia em novembro de 2013.
Sinto saudade de me preocupar apenas com o
que realmente importa. Quando me perguntam se eu vi
muita pobreza lá, eu digo que depende do conceito de
pobreza. Os quenianos pareciam muito bem vivendo do
jeito deles, com poucos bens materiais e com alimento
cultivado nos próprios terrenos. E isso pra mim é uma
riqueza. Ver crianças que ainda brincam de roda é encantador.
Muita coisa do que vivi lá se perdeu. Voltei a
acordar tarde, a tomar banho quente e a gastar horas
na internet. Sinto-me preguiçosa. Porém, estou mais
grata e confiante em Deus. Confio que ele vai providenciar a água mesmo nessa seca. Agradeço pela cama
quente, pela comida gostosa e pela saúde. Não paro de
agradecer-lhe pela
experiência
no
Quênia.
Passei a admirar as pessoas que continuam
felizes buscando água diariamente, os voluntários
que tentam melhorar a saúde e a educação, os missionários que aceitam conviver com outras culturas,
os cristãos que afirmam que pessoas são
mais
importantes
que
coisas.
Aquela foto do menininho africano continua a
enfeitar a parede do meu quarto. Acabei realizando um
sonho.
Bárbara Craveiro de Almeida tem 24 anos e é formada
em serviço social. Mora em Vinhedo, SP, e trabalha na
área social, mas eventualmente se aventura na área
artística.

A PALAVRA NOS LÁBIOS
DICAS DE SAÚDE

E NO CORAÇÃO
ROMANOS 10.4 | “O fim da lei é Cristo, para
justiça de todo aquele que crê.”

Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial
Você sabia que o aparecimento da hipertensão arterial (HA) em pessoas que possuem diabetes mellitus
(DM) é de 20% a 60%? E que estão relacionadas com a
glicose acima dos valores padronizados (até 100mg/dl) e
complicações decorrentes do diabetes como as doenças
renais?
A Hipertensão arterial (HA) é definida como níveis
da pressão arterial iguais ou maiores que 140x90 mmHg,
e para as pessoas que possuem DM a pressão arterial,
ideal, é até 130x80 mmHg. O tratamento é importante,
pois previne problemas como acidentes vasculares cerebrais (AVC) e infarto agudo do miocárdio.
A prevenção ainda é a melhor recomendação para
o controle da pressão arterial. Como fazê-la?
• Praticar regularmente de 30 a 45 minutos de exercícios
aeróbicos, 4 a 5 dias na semana;
• Manter o peso entre os limites considerados normais de
índice de massa corporal (IMC): 18,5 a 24,9 kg/m2.
(Cálculo de IMC= peso/altura2);
• Reduzir a ingestão de gorduras, e fazer uma dieta rica
em fibras, com frutas e vegetais, variados;
• Reduzir a ingestão de sal e açúcar;
• Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo;
• Ter uma boa saúde mental para prevenir o stress excessivo. Finalmente, alimente sua vida espiritual com a
Palavra de Deus expressa na Bíblia Sagrada. Jesus é vida!

APOCALIPSE 4.11 | “Tu és Digno, Senhor e
Deus nosso, de receber a glória, a honra e o
poder, porque todas as coisas tu criaste, sim,
por causa da tua vontade vieram a existir e
foram criadas.”
JOÃO 1.16 | “... todos nós temos recebido da
sua plenitude e graça sobre graça.”
FILIPENSES 1.16 | “Estou plenamente certo de
que aquele que começou a boa obra em vós
há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus”.
MATEUS 10.32 | “... todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos
céus.”
SALMOS 29.2 | “Tributai ao Senhor a glória
devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade”.

Fonte: Ministério Monte Sinai - Belo Horizonte/MG

MISSÃO
Viver e semear a Palavra de Deus para o
crescimento, frutificação e edificação do
homem, levando-o a uma plena dependência de
Jesus Cristo.
VISÃO
Alcançar excelência no viver e servir para, com
alegria, influenciar positivamente a comunidade.

MINISTÉRIO PASTORAL

A GENDA S EMANAL
DOMINGO (I GREJA L OCAL )

QUARTA (I GREJA L OCAL )

SÁBADO (I GREJA L OCAL )

EBD : 09h30min

CULTO DE ORAÇÃO: 19h30min

TRIBAL JOVEM : 19h30min

CULTO DE CELEBRAÇÃO: 18h
TERÇA (L OCAL A C OMBINAR )

QUINTA (L OCAL A C OMBINAR )

PEQUENOS GRUPOS: 19h30min

REUNIÃO DE HOMENS: 19h30min

PR. SAMUEL MACEDO LOBO (Pastor Presidente)
PR. HÉLIO DAMASCENO (Pastor Vice-Presidente)
PR. SILAS CAMINADA (Pastor Auxiliar)
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