OS DENTES BRANCOS DE UM CÃO
Uma lenda antiga diz que, na época em que Jesus vivia na Galileia, um grupo
de pessoas observava um cachorro morto em uma praça. Cada um dava o seu palpite
sobre a causa da morte daquele cão. Um dizia: “Morreu porque atacava os ninhos das
galinhas e comia os ovos”. Outro falava: “Ouvi dizer que estava doente, com raiva”. E
outros insinuavam: “Certamente foi envenenado porque era traiçoeiro, atacava as
pessoas pelas costas e mordia calado”. Discutiam a causa da morte do cachorro quando
Jesus chegou, acompanhado dos discípulos. Abriram ala, Jesus passou, aproximou-se do
cadáver e disse: “Nem as pérolas são tão alvas como os dentes deste cão”. E seguiu seu
caminho. A história, embora apócrifa, traz uma grande lição: enquanto todos viam o
que aquele cachorro tinha de pior, Jesus viu o que ele tinha de melhor: a alvura de seus
dentes. Essa virtude recebe o nome de benignidade! Francisco Faus afirma que “a
benignidade é, antes de mais nada, um especial modo de ver os outros. Para expressálo de maneira simples, poderíamos dizer que é benigno aquele que enxerga o próximo
com bons olhos, e isto significa que possui uma inclinação habitual para fixar a sua
atenção no lado bom das pessoas. Dentro do seu coração, está convencido de que não
há nenhuma criatura que não tenha valor. Percebe amorosamente que em cada ser
humano, de um modo ou de outro, encontram-se as sementes do latejar do bem”. A
ausência da benignidade causa conflitos e insatisfação. Às vezes não convivemos bem
com o próximo porque não conseguimos moldá-lo como argila, de acordo com o
modelo que criamos. Vemos a vida como um filme dirigido por nós, e reprovamos todos
os personagens que não estão de acordo com o roteiro que elaboramos para eles. Isso
é egoísmo, é egocentrismo, é pecado. Deus é autor da diversidade, e é isso que
embeleza o mundo e faz da vida uma agradável aventura. A benignidade nos capacita a
olhar o próximo com bons olhos, a respeitar as diferenças, a valorizar a multiplicidade e
a exclamar como o salmista: “Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com
sabedoria as fizeste; cheia está a terra das tuas riquezas” (Sl 104.24). Benignidade é
fruto do Espírito; não é algo que nós produzimos, mas é o Espírito Santo que a produz
em nós. Portanto, submetamos todas as áreas de nossa vida à direção do Espírito Santo
para que ele produza em nós essa virtude.
(Rev. Adão Carlos Nascimento. IPB de Governador Valadares-MG)

Presidente Prudente, 24 de Fevereiro de 2019.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

ACAMPAMENTO DE CARNAVAL

As inscrições estão encerradas. O
acampamento
contará
com
a
participação de 100 adolescentes e
jovens. Contamos com as suas orações
para que esse retiro seja um momento
abençoado na vida de cada um.

TREINAMENTO
PROFESSORES DE CRIANÇAS

MINISTÉRIO ACOLHER (RECEPÇÃO)
Se você deseja fazer parte da equipe de
recepção, converse com o Rev. Thiago para
fazer parte dessa equipe.

A generosidade deve ser uma das marcas
do Cristão verdadeiro. Você poderá exercitar
a sua generosidade da seguinte forma:
No balcão dos diáconos encontra-se uma
lista dos valores dos alimentos que serão
utilizados no acampamento. Você pode
contribuir com a quantia que desejar até
domingo, dia 24/02.
Para mais informações, procure o
Matheus - (18) 98191-1272
Contamos com a sua cooperação!

Oferta Especial

As aulas em classe foram
iniciadas. Tem sido uma grande
bênção! MATRICULAS. Ainda
você poderá fazer a matricula
para as aulas. Veja as listas que
estão em cima do Balcão da
Diaconia!

PROCURE A MAIS PRÓXIMA
DE SUA CASA

VENDE-SE
Chácara Ebenezer, com 1.000 mt,
+ casa! Contato: 99622-1607.
Falar com Eduardo Emerick

No culto a noite
teremos este
momento para a
cirurgia dos olhos do
missionário José
Francisco (Deca).

ANIVERSARIANTES
HOJE: Heitor Menezes S. Oliveira
Fabio Guardachoni de Queiroz
Nelson Gonçalves de Souza
25/02: Lívia A. Lima dos Anjos
Luana Mayara Ribeiro
Maria Moreno de Araujo
Olinda Cordeiro de Oliveira
26/02: Alexandre Pereira Silva
Murilo Angeli Damaceno
Noêmia Umbelino Correia
27/02: Clovis Faustino do Nascimento
Ester Cavalheiro de Souza
Graziela de Holanda e Silva
Márcio Leandro Miguel
28/02: Vinícius R. Da Silva Ciambroni
01/03: Célia Yamazaki Silva
Gilberto Ikeda
Gilson Queiróz Rodrigues
José Vicente de Lima Junior
02/03: Danilo Del Massa Santos
Felipe Romão Hatsuka
Maria de Paula
Paula Atanasov do Lago
DEUS ABENÇOE
A TODOS

ESCALAS - "FEVEREIRO"
* PIANISTAS:

Estudo 4 - TEMA:

VENÇA A SOLIDÃO

03– DÉBORA
10 - IVETE
17 – SUZANA
24 - JOEL

*JUNTA DIACONAL:
*Daniel Carlucci
*Daniel Eloi
*Eduardo Cristofani
*Simões

*CULTO INFANTIL:

*PASTORES - HOJE:

3 a 5: Ana Clara e Maria
Fernanda
6 a 7: Rafaela e Maria
Eduarda.
8 a 10: Tânia Otakara

Rev. Gediael: Central
Rev. Thiago: Cong.
Maré Mansa. Ceia
Rev. Saulo: Esquadrão
da Vida

