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DOENÇAS AUTOIMUNES E A IGREJA
Você sabe o que é uma doença autoimune? É uma coisa muito estranha! De repente, o seu sistema
imunológico começa a achar que uma parte do seu corpo não deveria estar ali. Se, por exemplo, as
cartilagens dos seus joelhos são vistas pelo seu sistema imunológico como um corpo estranho,
acontece uma inflamação nas articulações. Você começa a ter artrite nos joelhos. Os cientistas ainda
não sabem explicar porque, de repente, essa rejeição acontece. Mas o fato é que quando isso acontece,
há grande sofrimento. Essa é uma boa comparação sobre o que muitas vezes acontece com o corpo
chamado igreja. O apóstolo Paulo advertiu sobre isso ao dizer à igreja dos coríntios: "O olho não pode
dizer à mão: "Não preciso de você! " Nem a cabeça pode dizer aos pés: "Não preciso de vocês! " (1Co
12.21). Essa reação "não preciso de você" me parece bastante "autoimune". O que é preciso entender,
em primeiro lugar, é que esse tipo de comportamento não é normal. É uma enfermidade. Na minha
experiência na vida cristã e como pastor, já percebi que cada vez que surge um pensamento que
começa com: "não precisamos deles"; "somos melhores do que eles"; "eles estão atrapalhando"; "não
conte com eles", etc, a doença autoimune se instala e o sofrimento começa. Não demora muito, a
inflamação da inveja, as dores da difamação, a febre da fofoca e os calafrios das inimizades se
estabelecem. Geralmente as doenças autoimunes exigem tratamento para o resto da vida. Assim
também acontece na igreja. Para que as relações de união e amor sejam constantes, o cuidado precisa
ser igualmente constante. Para que não haja rejeição é preciso investimento na saúde espiritual
individual de cada um dos membros. Basta um membro se achar melhor do que o outro para que todo o
ciclo de inflamações se estabeleça. Falar de doenças é papo de velho, não é? Pois é! Acho que estou
velho. Mas é por isso que já vi tanta gente sair da igreja por causa das reações "autoimunes" daqueles
que não aprenderam a conviver em união como Cristo queria que vivêssemos.
Davi Liepkan

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

BAZAR – MCM
Sábado - Dia 25/08 às 8h! Traga
suas doações, colabore com esse
ministério!

Feira Missionária!
Guarde esta data!
Venha e convide amigos!!!

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
Marcelo e Marcia
R: Dos Anturios, 78
Jd Primavera – 3873-1991

QUINTA-FEIRA

QUARTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Raphael e Daiane
R: José Carlos de Oliveira, 341
Marajoara – 3114-3078

SEXTA-FEIRA

Paula Mathie

Benê e Solange

Tito e Valéria

R: Aristides Bassora, 66
Jd. Europa – 3476-4775

R: Figueira, 246
Alvorada – 2222-2029

R: Indaiá, 577, Jd Ipiranga
3476-4305 - Americana

Dia 19 de Agosto (Hoje)
Anaysa Caetano da Silva
3476-6543
Newton Gomes Dias
99202-9114
Dia 21 de Agosto (Ter)
Wesley de Oliveira Moraes
99254-8136
Dia 22 de Agosto (Qua)
Aparecida Augusto Caetano
3476-4997
Bruna de Souza Albino Braz
99629-3213
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:
20:00h - PG
Quarta: 19:30h - CCC
Quinta: 19:30h - Quinta do Somma
Sexta:
19:00h - Basquete
Sábado: 10:00h - Ensaio Equipe de Louvor

Charles Ernest Vaughan Neto
997017857
Dewani Cesar Oioli
99105-7194
Dia 24 de Agosto (Sex)
Daiane Formagio Pinto
99187-0347
Vanessa Gonçalves Rui
98121-7545

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.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

