MÁS NOTÍCIAS
“Este é o dia que o Senhor fez; regozijemo-nos e alegremo-nos nele” (Salmo 118.24).
Nesta semana, milhares de pessoas vão sair de suas casas e se dirigirem ao seu
trabalho sem se envolverem em acidentes ou serem vítimas de assalto. Outras sairão
a passeio, visitarão lugares maravilhosos, reencontrarão parentes e amigos que há
muito tempo não viam; e voltarão felizes para suas casas. Muitas pessoas vão
dedicar-se a trabalhos voluntários, ajudando crianças, adultos e idosos a enfrentar
suas dificuldades, resolver seus problemas ou, então, a ter uma melhor qualidade de
vida em meio a situações irreversíveis. Outras pessoas vão fazer doações significativas
para instituições filantrópicas e fundações. Milhares de pessoas terão dias de paz, de
alegria e de forte sentimento de realização pessoal. Durante esta semana novas
descobertas científicas poderão ser feitas. Famílias vão receber as chaves de uma
nova residência. Pessoas que vêm fazendo um longo tratamento de saúde vão receber
a notícia de que estão curadas. Vidas serão salvas. Crianças serão adotadas e
passarão a gozar o calor de uma família, conforto e a esperança de uma vida
promissora. Muitas coisas boas vão acontecer durante esta semana. Mas elas não
estarão nas manchetes dos jornais, nem nas telas dos televisores, não serão ouvidas
nos rádios, nem circularão nas redes sociais. Mas a violência, os assaltos e os
acidentes serão jogados dentro de nossas casas e em nosso ambiente de trabalho por
meio de manchetes em letras garrafais, de chamadas sensacionalistas no rádio ou na
televisão e de mensagens alarmantes nas redes sociais, no WhatsApp e em outros
meios de comunicação. E as pessoas, com avidez, sorverão tudo isso. A humanidade
sempre deu preferência às más notícias. Podemos ver um exemplo disso no relato da
experiência dos dois discípulos que iam para Emaús: o último e mais importante fato
era a ressurreição de Jesus, mas eles continuavam presos ao impacto da crucificação.
Devemos ser mais realistas diante das más notícias que, todos os dias, invadem nossas
casas. Existem coisas ruins no mundo, mas existem também muitas coisas boas.
Infelizmente, aquilo que é bom é aceito como algo natural e parte inerente da vida;
consequentemente, não vai para os jornais, nem para o noticiário da televisão, nem
para as redes sociais. Além disso, precisamos estar conscientes de que Deus está no
comando do Universo. Não podemos permitir que as más notícias tirem a paz e a
segurança que Deus nos oferece em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
(Rev. Adão Carlos Nascimento. IPB Valadares)

Presidente Prudente, 07 de Abril de 2019.

PROGRAMA DA IPB VERDADE E VIDA
TODO SABADO ÀS 12H30
REDE BANDEIRANTES
DIVULGUE!
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ANIVERSARIANTES
Hoje: Antonio Moscheta Junior
Casamento: Talita e Luiz
08/04: Isabella Pinheiro Lourenção
10/04: Lourdes C. Godoi Barracar
11/04: Adriana C. de Oliveira Santos

CAFÉ COMUNITÁRIO DE PÁSCOA

PROCURE A MAIS PRÓXIMA DE
SUA CASA

Camila de Oliveira Carlucci
Vitor Lúcio de Toledo
12/04: Alice Braga da Silva Marques
Claudinei de Melo Alves
Helen Aline de Aguiar Cristofani
13/04: Daiana dos Santos André
Gabriel Ferreira Duarte
Márcia C. Silva de Lima Dantas

R$ 5,00 por pessoa,
21 de abril prazo máximo para
confirmar a sua presença.

Após o Culto da Ressurreição, todos os
irmãos estão convidados a participar deste
delicioso Café. Confirme sua presença e de
sua família na lista no balcão dos Diáconos.
OBS: Contribua para este Café trazendo um
dos itens colocados. Deus abençoe a todos!

DEUS ABENÇOE A TODOS

CLASSE DE INTEGRAÇÃO
As aulas tem inicio hoje. Os irmãos
que tem participado da Igreja e que
desejam ser membros, deverão
participar.

NOSSAS REDES SOCIAIS. Siga
os canais no Youtube e
Facebook. Estamos trabalhando
para transmissão dos nossos
cultos. Compartilhe nas suas
contas pessoais.

REUNIÃO DO CONSELHO
Próximo sábado, às 8h30, todos os
Pastores e Presbíteros estão
convocados.
VISITE O NOSSO NOVO SITE

Estudo 10. TEMA:
VENÇA A COMPETITIVIDADE

HOJE NO CULTO NOTURNO
SANTA CEIA DO SENHOR
ESCALAS - "ABRIL”

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
MINISTÉRIO ACOLHER – ESCALA

* PIANISTAS:

HOJE - MANHÃ: Olinda e Vera

07– DÉBORA
14 - SUZANA
21 –IVETE
28 – ORQUESTRA

NOITE: Eliana e Cristian
OBS: Se você deseja colaborar neste
ministério procure Pastor Thiago.

Tem sido uma grande bênção!

Dê a sua opnião e sugestão
www.ipbprudente.com.br

*JUNTA DIACONAL:
* Airton
*Danilo
*Edilson
*Fabiano

*CULTO INFANTIL:
3 a 5: Ana Martins e
Camila
6 a 7: Rafaela e Maria
Eduarda
8 a 10: Mariana

*PASTORES - HOJE:
Rev. Gediael: Central
Rev. Thiago: Central
Rev. Saulo: Esquadrão da
Vida

