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Valores Eternos
Há alguns anos, quando minhas filhas eram bem pequenas, de volta para casa, no carro, a mais nova, hoje já mamãe, me perguntou: – “Mãe, o que tem mais
importância para você, eu ou as coisas que você tem?” -“Filha (comecei a responder-lhe, enquanto se passava em minha mente o por quê daquela pergunta),
as coisas que nós possuímos têm muito valor para mim, como por exemplo, este carro em que estamos, porque é um bem que serve muito à nossa família,
que nos leva aonde queremos ir; nosso apartamento é muito importante, porque foi um presente de Deus e não precisamos pagar aluguel. Nós possuímos
coisas que se tornaram importantes porque foram adquiridas com o dinheiro do nosso trabalho. Mas saiba de uma coisa: para mim e para seu pai, nada é mais
importante nesta vida do que você e sua irmã. Porque todas as coisas que possuímos se acabam, podemos não tê-las mais de uma hora para outra, mas com
vocês é diferente, pois ensinamos valores que são eternos. Tudo o que vocês têm aprendido em nossa família passará de geração a geração, como o amor e
o temor a Deus, a importância da família, o respeito às pessoas. Você tem aprendido isto e ensinará aos seus filhos e seus filhos aos filhos deles.” Depois
perguntei se havia compreendido o que lhe falara. Ela respondeu e me emocionei: – “Entendi, mãe. Eu sei que você me ama”. Desde aquele dia tenho me
preocupado ainda mais em demonstrar para minhas filhas o quanto as amo e o quanto elas são importantes em nossa família. O que temos feito mais na vida?
Amado e demonstrado mais amor pelas pessoas ou coisas? O que temos ensinado aos nossos filhos. Vivemos num mundo estressante e estamos sempre
correndo de um lado para outro fazendo coisas. Temos vivido num mundo em que o ter é mais importante do que o ser. Então nos preocupamos em trabalhar
cada vez mais para ganhar mais dinheiro para comprar mais coisas. Nossos filhos querem tudo o que vêem porque todos os seus amigos têm. Precisamos do
melhor carro, das melhores mobílias e das roupas de marca porque, se não for assim, seremos “pessoas inferiores.”Os valores estão invertidos porque as
pessoas estão se envolvendo com coisas superficiais e supérfluas, valores efêmeros.Estamos nos aproximando do Natal. O que é mais importante: dar e
receber presentes ou comemorar a vida do Salvador Jesus? Nas comemorações em família, qual tem sido a ênfase maior nesta época de Natal? Proponho às
famílias e pessoas que reflitam sobre seus valores; sobre quais bases estão sendo firmados os valores de seus filhos, cidadãos de uma sociedade cada vez
mais problemática e deturpada.Vamos construir cidadãos que sejam capazes de ter amor próprio e amor pelo próximo, que saibam discernir entre o que é
importante e o que não é, que compreendam e cumpram os princípios da Palavra de Deus. Quando formos capazes de ensinar e praticar tudo isto em nossa
própria família ,então saberemos o que é de valor eterno. Por: Psic. Elizabete Bifano

Ação Social

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

Formatura CCC
Curso Comunitario Cristão
Dia 29/11 às 20:00h.Participe!

Confraternização
SOMMA
Dia 30/11 às 19:30h.
Fale com Reinaldo Formaggio!

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
Marcos e Fernanda
Chacara Central
Fazenda Velha - 3466-1510

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Thiago e Ana Paula
R: Alcides G. Sobrinho, 160
M. das Oliveiras - 99778-1082

TERÇA-FEIRA

Samuel Liepkan

Eunice

Edson e Valéria

R: Das Crianças, 539
J.N. S. de Fátima – 3476-6743

Av. São Gonçalo, 2141, cs 35
Sta Rita I – 2223-0651

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

Dia 19 de Novembro (Hoje)
Ligia Jecev
3466-5140
Nair de Souza Albino Braz
4112-0395
Priscila de Araujo S. Wiezel
99289-2612
Dia 21 de Novembro (Ter)
José Mario de Moraes
3466-2172
Dia 22 de Novembro (Qua)
Devani Ferreira da Silva
3515-3383
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

Giulia Martins Salviano
3424-3499
Dia 23 de Novembro (Qui)
João Peluci
3406-2734
Marileusa R. S. Marchetti
3466-1081
Samuel Mariano da Silva
2222-9871
Dia 24 de Novembro (Sex)
Áquila Prates S. Catarino
2222-2457

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.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

