BOLETIM SEMANAL N° 718

15/04/2018

SENTIDO DA VIDA E UM FILME COM DENZEL WASHINGTON
Você já viu o filme de 2009, "O Sequestro do Metrô 123"? Os personagens principais são o coordenador de tráfego Walter Garber
(Denzel Washington) e o líder dos bandidos, Ryder (John Travolta). A história é mais ou menos assim: Um grupo de sequestradores
toma o trem 123 do metrô de Nova Iorque e exigem 10 milhões de dólares em uma hora. Garber acaba se tornando o mediador do
sequestro por acaso, por estar cuidando daquela linha naquela hora. A polícia tenta tomar controle da situação, mas Ryder exige que
Garber volte a ser o mediador e, inclusive, exige que ele vá até o trem sequestrado para levar o dinheiro do resgate. Agora é que vem a
parte que eu mais gosto. Garber (Denzel Washington) liga para a esposa para avisar que iria ser usado para entregar o dinheiro aos
sequestradores. Ela tenta dissuadi-lo. Era uma situação muito arriscada. Ele não era policial, não era treinado para aquilo. Mas ele não
podia deixar todas aquelas pessoas no trem sequestrado largados à própria sorte. Ryder (Travolta) é um psicopata que prometeu matar
um por um se as coisas não fossem exatamente do seu jeito. Garber está falando ao celular enquanto entra no helicóptero a caminho do
perigo. Ele pede que a esposa dê um recado para a filha, quase em tom de despedida. Ela fica brava e diz: "Você mesmo vai dizer isso a
ela. E tem mais: Faça o que você tem que fazer aí, mas precisamos de leite. Eu quero que você traga 4 litros de leite para casa quando
você voltar". Naquele momento Garber recebe mais do que uma ordem da esposa. Recebe um sentido simples para continuar vivendo.
No meio daquela situação que pode tirar-lhe a vida, levar o leite para casa é a razão que ele tem para viver. Essa ideia é muito
interessante. Pensadores têm elaborado reflexões a esse respeito. O que faz com que uma pessoa siga em frente, mesmo quando há
tantas dores, perigos e decepções na vida? É a descoberta de um sentido, de um propósito, de uma missão que faça com que tenhamos
forças para vencer os obstáculos que encontramos pela frente. O psiquiatra Viktor Frankl afirmou que o ser humano, quanto mais busca a
felicidade, mais longe ela parece estar. Mas quando decide focar no sentido e não no resultado, encontra satisfação. Esse mesmo autor
afirma que o ser humano precisa encontrar um sentido para a vida, sempre. Sem isso ele adoece. Nós, os cristãos, temos uma crença
que alimenta a nossa visão de sentido da vida. Fomos feitos com um propósito: o louvor da glória de Deus (Ef 1.11-12). Quando
assumimos esse compromisso, conseguimos passar pelos grandes problemas da vida.
DaviLiepkan
______________________________________________________________________________________________

Recadastramento de Membros
O recadastramento já está acontecendo! Se
você é membro da igreja, preste atenção às
orientações que serão dadas.

Encontro de Casais 21/04
Venha participar dessa programação,
você vai ser edificado em seu casamento
e ter comunhão com os irmãos!

Ação Social
Faça doações de mantimentos e cesta
básica para serem entregues as
pessoas carentes e idosos.Colabore!

NOME:________________________________ PERTENCE A ALGUMA IGREJA? QUAL?_________________________
TELEFONE:_____________________________ MARQUE COM UM "X"
CIDADE:_______________________________ ⃝QUERO FAZER PARTE DESTA IGREJA ⃝QUERO ME BATIZAR
E-MAIL:_______________________________ ⃝QUERO FAZER ESTUDO BÍBLICO ⃝QUERO UMA VISITA PASTORAL
COMO DECIDIU NOS VISITAR?_______________________________________________________________________

TERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

Manoel e Lidia

Robson e Fátima

R: Das Alfazemas, 57
Jd Primavera – 3466-4203

R: Rubens Peres,66
Maria Helena – 3476-4543

TERÇA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

Wesley Oliveira

Almir e Madalena

Tito e Valéria

R: Sto Onofre, 615
Jd São Manoel – 3468-2621
Americana

R: Pedro Abel Jankovitz, 575
Sta Rita II – 2222-9871

R: Indaiá, 577
Jd Ipiranga – 3476-4305

Dia 15 de Abril (Hoje)
Izabel M. D, Pradella
3466-2295
Valéria Marcia Simis Ratke
3466-1154
Dia 17 de Abril (Ter)
Alexandre Baptista Carolino
98817-2192
Marcelo Curt Albrecht
99192-8331
Tânia Domingues Kuhl
98131-4105
Tiago Camargo Rodrigues
99145-5767
AGENDA FIXA DA SEMANA
Domingo: 09:00h - Culto Devocional
10:00h - EBD
18:00h - MCA
19:30h - Culto de Adoração
Segunda: 19:00h – Clubinho

Terça:

19:30h - Futebol Jovem
20:00h – PG
Quarta: 19:30h – CCC
Quinta: 19:30h - Quinta do Somma
Sexta:
19:00h - Basquete
Sábado: 10:00h - Ensaio Equipe de Louvor

Dia 19 de Abril (Qui)
Priscila N. Araújo Schuring
3476-4582
Dia 20 de Abril (Sex)
Priscila Thaisa de Paula
98124-3545
Dia 21 de Abril (Sab)
Maria das Dores Rodrigues Costa
3476-2968

CONTRIBUIÇÃO POR DEPÓSITO
Banco Bradesco: Ag:317
Conta Corrente: 22190-2
CNPJ: 47.717.012.0001/03
Favor colocar o comprovante de
depósito nas urnas (gazofilácios).

QUERO FAZER PARTE DA IGREJA BATISTA CENTRAL Talvez você esteja procurando um lugar para servir ao Senhor.
A Igreja Batista Central está de portas e braços abertos! Se você está vindo de outra igreja batista, ou de outra igreja
evangélica, é preciso conversar com o pastor para que você saiba quais os passos que precisa tomar. Se você quer ser
um seguidor de Jesus Cristo e, portanto, quer ser batizado, há sempre um grupo de pessoas se preparando para batizar.
Fale com o pastor! Acima há telefones e e-mails para contato. Marque uma conversa com o pastor. Você também deve
preencher a “ficha de interesse” deste boletim, destacar e depositar na caixa no saguão de entrada do templo. O pastor
ficará feliz em poder conversar com você!

DEIXE AQUI SUA: ⃝SUGESTÃO ⃝CRÍTICA ⃝PERGUNTA ⃝MOTIVO DE ORAÇÃO DEIXE SEU NOME COMPLETO.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

