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CARNAVAL E SANTIFICAÇÃO
No século XI a Igreja Católica começou a celebrar aquilo que se chamou de Quaresma, que são os 40 dias que antecedem a Semana
Santa. A Quaresma começava, portanto, 47 dias antes da Páscoa. É por isso que o Carnaval não cai sempre na mesma data, porque a Páscoa
não é uma data fixa em termos de dia e mês do nosso calendário. A Páscoa não cai no mesmo dia todo ano porque é comemorada no primeiro
domingo de lua cheia após a entrada da primavera no Hemisfério Norte o que, no Hemisfério Sul, é início de outono. A Quaresma seria um
tempo de jejuns e privações de comer carne para o religioso. Sendo assim, na terça-feira anterior à quarta-feira de cinzas, as pessoas comiam
muito, festejavam muito. Era a "saideira" antes de ficarem tanto tempo sem poder comer carne. Em francês, por exemplo, a terça-feira de
Carnaval é chamada de "terça-feira gorda". O próprio termo "carnaval" vem de "prazeres da carne". Então, era algo programado. Festeja-se na
"terça-feira gorda"; arrepende-se de tudo na quarta-feira de cinzas; passa-se a Quaresma, e começa-se tudo de novo. Tenho certeza de que
essa não era a ideia original do catolicismo. Muitos padres pregam e pregaram contra a licenciosidade do Carnaval.
Algumas coisas sempre chamaram a minha atenção sobre isso. Se antes de um período de consagração e santificação, as pessoas
tirariam uma "licença para pecar", então tudo aquilo não é feito por amor a Deus, mas por uma prática religiosa que causa reb eldia. Seria algo
como o "comamos e bebamos porque amanhã morreremos". A ideia de pecar intencionalmente, dar vazão aos prazeres físicos, porque vai se
passar um tempo de privações é demonstração de falta de conhecimento do porquê se deve buscar a santificação de vida. A Bíbli a diz:
"Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados" (Hb
10.26). Pecar voluntariamente aqui, não é pecar sabendo que aquilo que se está fazendo é pecado, apenas. É pecar contando com o perdão,
mas sem arrependimento verdadeiro. É dar sinal verde para os prazeres carnais, sem se importar com o que Deus pensa, para depois,
ritualmente, se penitenciar.
O que eu tiro de tudo isso é que, na vida como um todo, devemos buscar a santificação, não por razões meramente "religiosas", mas
amor ao Deus da nossa salvação, que foi capaz de sacrificar seu próprio Filho por nós.
Davi Liepkan

O que vem por aí!!!
17/02 – Bazar MCA
20/02 – Inscriçoes do C.C.C
17/03 – Feira de Missões
07/04 – Festa do Milho
14/04 – Bazar Ação Social
29/04 – Aniversário MCA

Curso Comunitário Cristão
Avise amigos e amigas que as matrículas
estarão abertas a partir do dia 20 desse
mês com vários cursos.

Ação Social

Cestas a serem entregues aos
idosos e outros
necessitados.Colabore!

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

Agenda da Igreja pra 2018!
Já agendadas 1º semestre!
Verifique as datas e programe no seu
departamento a sua agenda!

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?_______________________________________________________________________

Dia 11 de Fevereiro (Hoje)
Abner Lucas da Silva
3873-0686
Sonia Vilela
3406-9050
Vanessa Morello Florencio
3466-2660
Dia 13 de Fevereiro (Ter)
Ana Claudia da Fonseca Santos
3498-2096
Gisele Cardoso Pompeu
2222-6862
Dia 14 de Fevereiro (Qua)
Marisa Ap. Soares Peterlevitz
3466-2839
AGENDA FIXA DA SEMANA
Domingo: 09:00h - Culto Devocional
10:00h - EBD
18:00h - MCA
19:30h - Culto de Adoração
Segunda: 19:00h – Clubinho - Férias

Terça:

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

Dia 15 de Fevereiro (Qui)
Eliana Nunes do Amaral
3466-2605
Erciléia Pierozzi de Moraes Vilela
3466-4925
Jane Liepkan Zeeberg
97158-2701
Maria Terezinha Batessoco
3407-1401
Dia 16 de Fevereiro (Sex)
Diva Sanches Welsch
3466-1473
Dia 17 de Fevereiro (Sab)
Aparecida Solange Fernandes Abreu
2222-2029

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.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

