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Uma Jornada em direção à Pátria Celestial
A Bíblia nos diz que Abraão procurava por uma cidade
cujo arquiteto e edificador é Deus (Hb 11.10). Jesus nos
prometeu que ele prepararia uma morada para nós (Jo
14.3). E quando a história chega ao seu fim, uma grande
cidade, a Nova Jerusalém, descerá do alto (Ap 21.2). É
alguma surpresa que nós, como o Peregrino antes de
nós, vejamos a nossa caminhada como uma metáfora,
uma jornada à cidade celestial? E não é isso mesmo,
um curto passo para então concluirmos que o nosso
chamado de buscar primeiro o reino de Deus é um
chamado para nos fazer chegar lá?
Não existe nada de errado com esse tipo de metáfora
espacial. Não se reclama quando o Espírito Santo usa
um figura de linguagem. Contudo, existe um perigo
associado. Nós, de fato, estamos em uma jornada. Mas
estamos indo mais para uma Pessoa do que para um
lugar. Buscar primeiro o reino diz menos respeito sobre
chegar lá ou construir o reino, e mais a respeito de
buscar o Rei. Nós chegaremos, não quando ultrapassarmos a divisa da cidade, mas quando formos envolvidos
pelos braços do nosso Salvador.
A glória do evangelho, da mesma maneira, é menos a
respeito da glória de como nós temos paz com Deus e
mais sobre a glória de que temos paz com Deus. As
boas novas não são apenas o perdão dos pecados, mas
a nossa adoção como filhos. Nossa religião não é um
relacionamento, mas uma união do relacionamento.
Nós somos trazidos, pela graça de Deus e sem nos
tornarmos nós mesmos Deus, à própria família de Deus.
Ao longo dos anos, tem sido um hábito quando falo
aqui e ali em conferências e em cultos, oferecer um
pequeno presente aos que participam. É um panorama
da Bíblia inteira. Já era hora de eu oferecer esse presente aqui:
I. Gênesis 1-2: Criação
II. Gênesis 3: Queda
III. De Gênesis 4 a Apocalipse 22: Tente voltar para
Gênesis 1-2, e fazer uma leitura melhor.
A História do mundo é a história do retorno ao jardim.
A História termina no começo. Receio que nós temamos a eternidade, que relutemos ir para onde vamos,
que possamos ficar entediados justamente porque
sentimos saudade da beleza de onde viemos. Nós não
ansiamos o céu porque não olhamos de volta para o
jardim.
No jardim nós éramos, primeiro, sem pecado. Antes
de minha esposa falecer, ela perguntou se eu pensava
que ela seria capaz de reconhecer aqueles que foram
para o céu antes dela. Eu expliquei: “Querida, estou
bem certo de que eu não reconhecerei a mim mesmo
quando eu chegar ao céu. Eu me conheço hoje. Eu sem
pecado, eu não posso imaginar com o que me pareceria”. Que coisa assombrosa será quando chegarmos em
casa e descobrirmos que deixamos o pecado para trás.

Em certo sentido, não reconheceremos a nós mesmos.
Em outro, contudo, finalmente seremos o que sempre
fomos. Vamos entrar em nosso próprio país. Vamos nos
desfazer completamente da nossa natureza caída, e
recordar a nossa natureza criada.
Segundo, no jardim nós estávamos em harmonia com o
mundo e uns com os outros. No jardim, não apenas o
leão e o cordeiro se deitavam juntos, mas também o
marido e a mulher. O relancionamento humano não
havia sido tocado pela morte, pela enfermidade, pelo
pecado. Não havia necessidade de estar ou se sentir na
defensiva, nem necessidade de preservar os “direitos”
de alguém. E assim será no reino consumado. Todos os
nossos relacionamentos serão purificados do pecado e
do medo. Estaremos em paz.
Cardos e abrolhos serão banidos, e não haverá mais
suor nas nossas frontes. Tudo estará bem.
Tudo isso, contudo, Adão e Eva, antes da queda, e nós,
após a nossa glorificação, trocaríamos pela única glória
acima de todas as outras: nós caminharíamos com Ele
no frescor da noite. A glória da eternidade é que estaremos com ele. Nós veremos a sua face e viveremos
(Ap 22.4). Ainda melhor, o veremos como ele é e seremos feitos à sua semelhança.
O reino, contudo, não é meramente futuro, mas presente. Nossa santificação não é nada mais do que nos
tornarmos o que seremos. Nosso viver em comunhão
aqui na terra não é nada mais do que o que faremos. E
o nosso viver coram Deo, diante da face de Deus, não é
nada mais do que como e onde viveremos. Nosso progresso como peregrinos é medido não por quilômetros,
mas por véus. Pois agora vemos através deles, sombriamente. Mas conforme crescemos em graça, conforme
buscamos primeiro o seu reino e a sua justiça, os véus
são progressivamente removidos.
Primeiro a glória começa a espreitar, dando apenas
indícios do que há de vir. Mas conforme descemos ao
vale, os véus começam a cair, e a visão dos olhos que
havia começado a ficar turva se torna a visão da fé, que
agora contempla a Shekinah.
Ore para que ele nos dê olhos para ver o que o olho
não viu. Ore para que ele nos dê ouvidos para ouvir o
que o ouvido não ouviu. Ore para que ele nos dê mentes para compreender, mesmo que seja apenas um
indício, tudo o que ele prometeu aos seus amados.
Delícias perpetuamente repousam sobre a Sua destra.
R. C. Sproul Jr.– www.ministériofiel.com.br
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É a amiga da infância, a inspiração da mocidade, a força da maturidade e o conforto da velhice.
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O Espírito da Cruz - Andar de cima e andar de baixo
Na vida natural há apenas um plano de baixo num nível caído.
Nesse plano é a alma quem dá as cartas, sob a ótica da terceira
dimensão. O espírito, morto, encontra-se separado da sua fonte

vital, que é o próprio Deus, e, nada sabe do plano de cima.

A alma, com os fios desencapados, sai dando curto circuito para todos os lados naquilo que se convencionou como sendo a
espiritualidade. Os sentimentos ditam o papel da religião e os
poderes latentes da alma fazem prodígios, em nome de Deus.

Nada pode ser mais equivocado do que apoiar-se na alma para
estabelecer a via da vida espiritual.

Tudo que é tridimensional, não tem nada a ver com a vida espiritual, além do que, não são
os sentimentos que validam a experiência da vida transcendente. Se você é uma pessoa que
nasceu no planeta terra e ainda não nasceu do alto, você não sabe nada a respeito das coisas
de cima. Você não tem vida espiritual, ainda que possa ser um bom religioso ou uma pessoa
digna e respeitável. Vida espiritual, terrena, é contra-senso.
O apóstolo Paulo fala sobre dois andares da vida. O andar térreo e o andar de cima. O térreo
só enfoca as coisas visíveis e temporais. Quem nasceu da carne, como foi mostrado por Jesus, cogita apenas das coisas terrenas, mas, que nasceu do espírito e de cima, tem uma outra
visão, pois vê as realidades eternas e invisíveis do segundo andar.
A pessoa natural, aquela que não nasceu do alto, não consegue enxergar nada do plano
espiritual e vive tão-somente pelos seus sentidos terrenos, mas aquela que teve o seu novo
nascimento vive nos dois andares, vendo as coisas visíveis e percebendo com clareza espiritual, aquilo que encontra-se no plano invisível e eterno.
O filho de Deus é cidadão de duas cidades, a terrena e a celestial. Como uma pessoa nascida da carne, ele é carne, e, portanto, terrenal, mas como alguém que nasceu do alto, ele é
espiritual, vive em outra dimensão, vendo as realidades do mundo espiritual.
Como isto tudo aconteceu? Foi um milagre da graça. Jesus ao ser crucificado e ressuscita-

do, como o grande Pastor das suas ovelhas, assumiu a natureza pecaminosa e perversa das
perdidas e crucificou, juntamente com Ele, a vida da alma, a fim de poderem participar do
plano espiritual, através da substituição da vida psique, pela vida zoe.

O homem natural tem dois tipos de vida dirigindo a sua existência: – a vida bios, que comanda o corpo e a vida psique que determina os impulsos da alma. Aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo tem, também, duas vidas, a bios, do natural, e a vida zoe, do mundo
espiritual, que lhe foi dada depois de ter sido crucificada com Cristo, a sua vida psique, na
cruz, sendo assim, substituída a motivação da alma.
A alma da nova criatura não é mais governada pela vida psique, mas pela zoe, e, assim, há
uma nova identidade e um novo ser.

Do velho mendigo do vale estreito,
Glenio.

N O V O T E M P L O - 1º C u l t o 1 8/S E T E M B R O
Irmãos já foram iniciadas as obras no novo prédio da igreja. Já
pagamos R$30.000,00, da reforma. Temos em caixa R$9.600.00,
faltam ainda R$37.800, para serem pagos em 3 vezes. Para a adequação falta ainda previsão para pintura, equipamentos de banheiro, portas, gesso, material elétrico. Porisso não podemos descansar. Vamos trabalhar, ofertar com sacrifício, almoços, sorteios,
doações para o bazar, etc.

OREMOS
“Orai sem cessar”
1Ts 5.17

MISSINÁRIOS
Eurico, Elioenai, Jeane
Sérgio Risalva(Egíto)
Elvina, Ruth (G.Bissau)
Barnei,Alessandra(AM)
Josineide(Bokina Faso)
Rosineide(Cabo Verde)
Parceiros em Missão
Capelânia Hospitalar
Ministério Shallom
Projeto Semear
(crianças)- (Bomba do
Hemetério e Sto Amaro).

ASSEMBLÉIAS
Abreu e Lima(Aumir)
Camp.Grande(Oliveiros)
Irmãos Fortaleza
(Valter)
Com.Vida(São Paulo
Graça e Paz(Jackson)
I.Cristã Boas Novas
(Marcio-AM)

NECESSIDADES
SAÚDE: Jacira; Rose;
Marinete; Gisélia; Mateus, neto do Vado;
Isabel, mãe da Dielú;
Sulamita; Manoel Trindade, Marluce, Edithmãe do Emanoel;
OUTRAS: Avivamento
para a igreja em nossa
nação; Emanoel Filipe;
Pagamento do Prédio
da igreja; Famílias da
igreja; Grupos Familiares; ...

“…,em tudo, porém, se-

jam conhecidas, diante de
Deus, as vossas petições,
…” Fl 4.6.

NOSSA FAMÍLIA
Pokemom Go - Os 15 maiores perigo do jogo no mundo real

Pokémon GO, o popular mas perigoso jogo da Nintendo
Não é segredo para ninguém que Pokémon GO é uma febre mundial (mesmo sem estar disponível em boa parte do mundo) desde seu lançamento. As ações da Nintendo subiram 25% e o
aplicativo já é mais baixado que o Tinder, mais procurado que pornografia e está mais popular
que o Facebook. Mas, de acordo com alguns usuários, o jogo pode apresentar vários perigos aos
mais desavisados.
Pokémon GO é uma excelente ferramenta de diversão, socialização e saúde. Mas os jogadores
estão sujeitos a todo tipo de experiência através do aplicativo, desde as mais felizes até as mais
trágicas. Se usado com moderação, respeito, ética e consciência, o jogo não deve trazer nenhum incômodo para os treinadores pokémon do mundo real.
Veja 10 notícias bizarras e impressionantes sobre o jogo
No entanto, listamos a seguir 15 perigos reais para os jogadores de Pokémon GO:
Machucados
Não demorou muito para que os primeiros casos de jogadores que se machucaram ao jogar Pokémon GO aparecessem. Usuários já relatam que caíram em buracos, valas, esbarraram
em postes de luz ou torceram o tornozelo porque não prestavam devida atenção ao caminho.
Assaltos
Como o jogo mostra pokémons em pontos específicos da cidade (principalmente os raros),
assaltantes perceberam que esses locais também funcionam como pontos de assalto a smartphones.
Cadáveres
Um jogador de 19 anos dos Estados Unidos encontrou um cadáver enquanto jogava Pokémon
GO em uma área verde. Ao se aproximar de uma fonte para capturar pokémons aquáticos, ele
encontrou um sujeito afogado.
Demissões
Tentar capturar pokémons no ambiente de trabalho pode ser muito perigoso, principalmente se
você trabalhar em lugares com restrições quanto ao uso de smartphones e câmeras, como um
banco.
Acidentes de carro
Dirigir enquanto usa o celular é um problema gigantesco e todo mundo deveria saber isso. Pokémon GO te incentiva a fazer longas caminhadas, mas jogadores imprudentes perceberam que é mais fácil fazer isso enquanto dirigem.
Racismo
Alguns perigos só são enfrentados por parte dos jogadores. Treinadores negros já relataram que
sofreram racismo enquanto caminhavam por partes da cidade em que não estavam habituados,
quando preconceituosos alegaram que eles estavam “se comportando de maneira suspeita”.
Problemas no relacionamento
Apesar da prática saudável e divertida de jogar Pokémon GO em família, alguns usuários estão
enfrentando crises em seus relacionamentos amorosos devido à atenção prioritária que dão ao
jogo, deixando seus parceiros(as) de lado.
Morte da bateria
Para usar o aplicativo, seu smartphone precisa estar com o GPS ativo, internet conectada e
câmera ligada. Três das coisas que mais consomem a bateria do aparelho. É importante evitar ir
muito longe de casa e ficar sem bateria para ser contatado.
Desperdiçar o tempo da polícia
Os ginásios em Pokémon GO são locais específicos do mapa da sua cidade, como igrejas ou
delegacias. Os limites éticos do jogador são essenciais para que o jogo não se torne um incômodo para ninguém, principalmente para os policiais.
Vírus
Como o jogo não está disponível no mundo todo, alternativas para seu download surgem na
internet todos os dias. É melhor ter calma e esperar o aplicativo estar disponível no seu país do
que arriscar a legitimidade do seu smartphone.Atenção indesejada
Pokémon GO tem recebido críticas positivas por seu envolvimento social, mas nem todo mundo
está feliz com essa interação. Existem vários relatos na internet de pessoas que ficavam inconfortáveis com a abordagem de outros jogadores.
Dores musculares
Jogadores sedentários se veem obrigados a caminhar trajetos quilométricos. A conclusão?
Muitos usuários estão reclamando que o jogo causa dores nas pernas.
Capacidade de memória
Nem todos os smartphones possuem uma grande capacidade de armazenamento e isso está
causando problemas para alguns jogadores dePokémon GO. Usuários reclamaram no Twitter
que estão sem espaço em memória para capturar novos pokémons.
Entradas pagas
Restaurantes, lojas e outros estabelecimentos aparecem como parte fundamental no jogo, o
que levou os comerciantes a notarem uma maneira de lucrar: cobrar pela entrada.
Discurso de ódio religioso
É comum que os ginásios em Pokémon GO sejam localizados em igrejas, fazendo com que
religiosos usem o jogo para espalhar discursos intolerantes e homofóbicos.
Fonte:http://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/

JUNTE-SEANÓS
Rua Marquês do Pombal, 925/927, Santo Amaro. CEP: 50100-170.
www.ifamiliacrista.com.br; email do pastor: dbatagliao@gmail.com

GRUPOS FAMILIARES
Alto José do Pinho

Rua do Rio, 14

3443-3486

Betel

Rua da Fundição,20, ap.602

3222-6105

Mª de Lourdes
Dielú

Beberibe

Rua Garapeira, 12, P.Madeira

3449-2162

Valter

Boa Viagem

Av.Fernando Simões Barbosa, 50,ap-1503

88440349

Luciane

Bomba do Hemetério R.Chã de Alegria, 283

3449-2162

Tânia

Casa Amarela

2ª Travessa Clodomiro Selva, 81

9126-4171

Sérgio

Jardim Paulista

Rua 90, nº 25, Paulista

3487-9228

Rogério

Mangabeira

Rua Ametista, 25

3441-6487

Rio Doce

Rua 20, 50, 5ª Etapa - Paulista

88972040

Péricles

Santo Amaro 1

Rua Tamoios, 265, 1a

3222-7462

Amaro

Santo Amaro 2

Rua da Amizade, 62

8769-6543

Damião

Santo Amaro 3

Rua Tauá, 196

83129116

Beatriz

Santo Amaro 4

Av.Agamenon Magalhâes, 20

8601-4692

Flávia

San Martin

Rua Estudante Farias Brito, 134

NOSSAS REUNIÕES
Domingos
Terça-feira
09h - Escola Bíblica (EBD).
15h-Oração c/Mulheres
10h - Culto da Manhã
Quarta-feira
18h - Culto Adoração/Palavra 19.30h-Culto de Doutrina
Quinta-feira
Sábado
Grupos Familiares
07h-Oração c/ homens

8752-5523

Fátima

Adriano

AGENDA
04/09- Mesa do Senhor - 09 e 18hs
10/09- lavagem e preparação mudança
12/09– Mudança
18/09– Cultos no Novo Prédio
25/09 - Oraçã Corporativa - 09hs

ANIVERSARIANTES
01/09 ELIZA CARDOZO DOS SANTOS
01/09 SOPHIA CRISTIANNY NASCIMENTO
02/09 SUZANI DE ASSIS DE LIMA
03/09 BRENO FERNANDES S DO NASCIMENTO
03/09 NATALI SILVA DOS SANTOS ABUD
05/09 GABRIEL FELIX DE CASTRO
06/09 BRUNO BEZERRA DE ARAÚJO
0609 TACIANA AMORIM DE OLIVEIRA
07/09 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
07/09 TÂNIA MARIA DO NASCIMENTO
07/09 VERA LÚCIA LIMA BATISTA DE ARA
08/09 ELIEZER JUSTINO DA SILVA
08/09 RONALDO JUSTINO DA SILVA
08/09 WELLYKENIA DE MELO SANTOS
09/09 ANA LUCIA ALVES DA SILVA
09/09 EMILEIDE DA SILVA TRINDADE
10/09 ELAINE CRISTINA DA SILVA FIGUEIROA
11/09 SHEYLA DO CARMO OLIVEIRA ALMEIDA
12/09 MARIA ALTA DO CARMO
13/09 RONALDO JOSE DA SILVA

15/09 IARA NASCIMENTO DE SANTANA
15/09 LINDALVA MARIA BAROBOSA
15/09 MARIANA FRANCIELE AMARA DOS REIS
15/09 PAULO FERNANDO ARAÚJO SILVA
16/09 ROBERTA DA SILVA LIMA
16/09 ROBSON MENEZES VIANA
17/09 LILIANE COSTA DE ARAUJO LIMA
17/09 LINDALVA CARVALHO DO NASCIMENTO
18/09 LADJANE MARIA DOS SANTOS
18/09 RENATA CECILIA DOS SANTOS
18/09 CACILDA CORREIA
18/09 MARIA DE LOURDES DE SOUZA GOMES
19/09 DAYVISON RICARDO DA SILVA
22/09 MARINETE AMORIM DOS SANTOS
24/09 LUCIA FÁTIMA DE OLIVEIRA
24/09 PÉRICLES FRANCISCO DE SANTANA
25/09 EDUARDA VITORIA DE LIMA BARROS
27/09 MARIA JOSÉ BARBOSA
27/09 VERA LÚCIA LIMA BATISTA DE ARAÚJO
29/09 AFRANIO ANICETO DA SILVA
30/09 LUIZA MARIA DE MELO SANTOS

LEMBRETE
Paulo ensina: “Habite, ricamente, em vós a Palavra de Cristo” (Cl 3.16).

Vamos memorizar: "Não nos julguemos mais uns aos outros; pelo
contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao
vosso irmão ”
(Rm 14.13).

