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MAUS GANHADORES Vs MAUS PERDEDORES
Dependendo da hora que você ler este editorial no domingo, você talvez até já saiba quem ganhou e quem perdeu as eleições.
Se você estiver lendo depois, obviamente já sabe. Novamente venho me expressar por aqui para falar da minha preocupação
com os rumos agressivos, acusatórios, generalizadores e rotuladores que as discussões políticas tomaram dentro e fora das
redes sociais. Talvez você já tenha dito (eu disse!) algo como: “Não vejo a hora de passar essa época de eleições para essa
guerra acabar!”. O problema é que ela pode não apenas continuar, mas até mesmo piorar, se cada um de nós não decidir tomar
uma atitude madura e cristã sobre o assunto. Essa é a razão pelo título deste escrito. Eu não sei o que é pior, um mau perdedor
ou um mau ganhador. E eu não estou falando aqui dos candidatos. Eles sempre têm a prática de minimizar a própria derrota
acusando o adversário vencedor, ou supervalorizar a própria vitória, ofendendo o adversário derrotado. Vamos deixar os
candidatos de lado e falar de nós mesmos. Houve tanta “paixão”, para não dizer agressividade, animosidade nos debates, que o
“dia seguinte” das eleições trazem preocupações muito grandes. Ouvi em um jornal que as autoridades de segurança pública
estão apelando (inclusive enviaram carta para ambos os presidenciáveis) para que eles façam um discurso conciliatório,
unificador, pacificador assim que o resultado das eleições saísse. E pediram que eles reprovem e jamais justifiquem os atos de
violência entre os maus ganhadores e maus perdedores. Uma coisa que eu vinha dizendo aqui é o seguinte: passadas as
eleições, vamos continuar juntos, nos encontrando, nos relacionando. Vamos perceber muito rápido que, seja para quem for,
sacrificamos amizades, ferimos sentimentos, criamos antipatia e nos afastamos de nossos irmãos e amigos por causa de
“homens”, seres falhos, imprevisíveis e que mudam de ideia sem aviso prévio. O meu apelo aqui é que não sejamos maus
perdedores e nem maus ganhadores. Os bons ganhadores não tripudiam, nem provocam ou desqualificam seus adversários
(que aqui nem deveríamos chamar de adversários). Os bons perdedores não menosprezam e nem desvalorizam os seus
antagonistas, nem boicotam ou sabotam os “vencedores” apenas para amenizar a dor da derrota. Em se falando de nós,
eleitores cristãos, não importando o vencedor dessas eleições, nós já perdemos. Perdemos porque muitos de nós não
souberam agir com amor mútuo, exercer nossos direitos e deveres civis sem levar para o lado pessoal, promovendo o ódio. Vou
fazer uma paráfrase de um versículo bíblico (Mt 24.35): “Eleições, políticos e governos passarão, mas a Palavra do Senhor
jamais passará”. Então vamos ser bons ganhadores, bons perdedo res, mas muito mais do que isso, bons cristãos.

Davi Liepkan

BAZAR - AÇÃO SOCIAL

CULTO ROL DE BEBÊS HOJE AS 18H

NOME:________________________________
TELEFONE:_____________________________
CIDADE:_______________________________
E-MAIL:_______________________________

Sábado – Dia 10/11 às 8h.
Traga suas doações, colabore com
esse ministério!

PERTENCE A ALGUMA IGREJA? QUAL?_________________________
MARQUE COM UM "X"
⃝QUERO FAZER PARTE DESTA IGREJA ⃝QUERO ME BATIZAR
⃝QUERO FAZER ESTUDO BÍBLICO ⃝QUERO UMA VISITA PASTORAL

COMO DECIDIU NOS VISITAR?______________________________________________________________________

TERÇA-FEIRA
Juju e Elisa
R; Eduardo Liekning, 23 Bela
Vista - 3466-1849

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Vicente e Zilda
R: Maria Ap. Guimarães
Jirschik , 286 – Altos do
Klavin – 99280-3172

SEXTA-FEIRA

Donizete e Divanei
NÃO HAVERÁ
NÃO HAVERÁ

R: Das Crianças, 726 – N. S.
de Fatima – 97121-9339

Dia 28 de Outubro (Hoje)
Lena Ap do Nascimento Martins
99200-9897
Osmarinda Alves dos R. Galacci
3476-2565
Dia 29 de Outubro (Seg)
Andréia Simoni de Oliveira
99140-9541
Eder Germano C. de Sousa
 99178-9726
Dia 30 de Outubro (Ter)
Denise Liepkan Maranhão
 99661-3341
Nadine Burgugi C. Barthman
99696-2000

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

Dia 01 de Novembro (Qui)
Elisangela Martins S Camargo
99629-0771
Simeire Alves Mello
98344-4245
Dia 02 de Novembro (Sex)
Rosana Maria Aferri Maia
99248-9911
Silas Lima de Carvalho
99855-2681
Dia 03 de Novembro (Sab)
André Gustavo Dextro Mauerberg
99406-5064
Andréa Hirumi Mizusaki Noveleto
98100-6162

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.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

