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O AUTOENGANO
É possível que alguém tente enganar a si mesmo. A Bíblia há milênios já mostrava isso. O rei Davi é um exemplo. Ele adulterou
com a esposa do seu vizinho Urias. Tomou dele a sua esposa e armou uma maneira para que ele fosse deixado para morrer no
campo de batalha. Ele tocaria sua vida normalmente com a sua nova esposa, a viúva Bateseba, se um profeta muito chato não
viesse com uma historinha para o rei resolver. Natã diz para o rei que um homem no seu reino era ladrão e que, apesar de ter
muitos rebanhos, roubou a única ovelha do seu vizinho. Davi se enfurece! Ele não poderia tolerar tal injustiça em seu reino.
"Esse homem é você, Davi", disse o profeta. Olha o autoengano! O rei não se via como criminoso. O suposto ladrão de ovelhas,
este sim, era mau. Foi só quando o profeta mostrou a Davi que ele era o homem da historinha que ele percebeu que, em lugar
de ovelhas, o fruto da cobiça foi uma mulher. O apóstolo Pedro é um outro exemplo de autoengano. Jesus está falando aos seus
discípulos que ele irá morrer, que a sua vida seria tirada, que ele seria traído, quando Pedro fala: "Eu não! Eu estou disposto a ir
até a morte por ti, Senhor!". Pedro se enganava a respeito da força da sua fé e da sua fidelidade ao Mestre. Menos de 24h
depois, Pedro estava negando que conhecia Jesus. Bem mais recentemente, estudiosos do comportamento humano chegaram à
conclusão que o autoengano é uma forma de proteção emocional. Como uma pessoa simplesmente não tolera quem ela
realmente é, principalmente os seus desejos mais ocultos, então ela simplesmente fecha os olhos para a realidade e enxerga
seus próprios defeitos nos outros. Ela é condescendente consigo mesma, mas impiedosa com o próximo. Jesus denunciou isso
ao falar do hipócrita, que se incomoda mais com o cisco no olho dos outros do que com o tijolo em seu próprio olho. Continuar
fazendo isso não vai ajudar a melhorar em nada quem você é. É preciso ter um choque de realidade pessoal e perceber que o
autoengano pode ser natural ao ser humano, mas é a causa do embotamento pessoal, nos relacionamentos pessoais e com
Deus.
Davi Liepkan

Classe de
Doutrina

Classe de Doutrina:
Todo domingo
Procure o Pr Renaldo!

Cestas a serem entregues aos
idosos e outros necessitados.
Colabore!
Ministério de Ação Social!

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

Procure a equipe do
Ministério de Casais da
IBCNO!
Reserve seu lugar!

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

TERÇA-FEIRA
Férias

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
"PG Jovem especial
Local: Aqui na IBCNO"

Dia 16 de Julho (Hoje)
Kátia Maria A. Antoniolli
3498-1158
Marina Matheus Braga
3466-7600
Dia 17 de Julho (Seg)
João Ricardo do N. Hansen
3476-4295
Luciana Joyce B. Boldrini
3466-6207
Guilherme Cassim Teixeira
3466-2356

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)

Férias

Dia 18 de Julho (Ter)
Keli Cristina Polizeli da Costa
3461-5551
Mirian Fernandes M. da Silva
3883-4797
Dia 20 de Julho (Qui)
Licinio Mauerberg Rodrigues Jr
99122-3535
Maria Gomes do Carmo Prado
3478-7580
Sophia Jacomette Neves
3476-4305
Dia 21 de Julho (Sex)
Elinton Messias dos Santos
99707-1097
Terça:

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

Férias

TERÇA-FEIRA
Férias

Erika Ap. S. Araújo
3476-4582
João Candido Costa
3466-6634
Roseli Gonçalves
3466-7436
Tânia Regina do N. Tristão
3324-0895
Dia 22 de Julho (Sab)
Carlos Roberto Araújo
3476-4582
Isaac Kuhl Rossato
3476-3815
Marília Balbino de B. Réstio
3498-1516

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.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

