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Você sabia que Deus é onipresente, onisciente e onipotente? O que essas
palavras grandes que começam com "oni" realmente querem dizer? Bem, oni é uma
raiz do latim que significa "tudo". E enquanto nenhuma dessas palavras são de fato
mencionadas nas Escrituras, elas definem as verdades sobre Deus que lemos nelas.
Onipresente. Deus é em "tudo" presente. Ele está em todo lugar, em todo o
tempo, perto de todos e tudo. Ele enche todo o céu e toda terra. Ele já está aqui e
ali e acolá e em todos os lugares, em todo o tempo. O que o nosso pedido deveria
dizer é, "Deus, por favor, me torne consciente da Sua presença".
Onisciente. Deus sabe "todas" as coisas. No que diz respeito ao conhecimento,
não há limites para Deus. Ele tem tudo e sabe tudo. Literalmente. Não há um segundo
sequer que passe sem que Deus esteja ciente de tudo. Não há absolutamente nada
que Ele possa aprender ou tenha que pensar a respeito. Ele nunca é pego de surpresa
ou surpreendido por nada, nunca. Ele simplesmente sabe.
Onipotente. Deus é "todo" poderoso. Todo poder pertence a Deus. Tudo pertence
a Ele. Deus pode fazer tudo e qualquer coisa. Ele nunca fica exausto e nem se cansa.
Sua força nunca se esgota e Ele nunca precisa descansar. Nós até podemos enfrentar
situações que achamos impossíveis, mas, com Deus, todas as coisas são possíveis.
Estamos vivendo dias de muita apreensão em virtude da Covid19. Decisões
tomadas de manhã são revistas ao longo do dia. Países sofrem, pessoas sofrem sem
saber muitas das respostas mas este fato de forma alguma pegou o nosso Deus de
improviso, Ele é Onisciente.
Por um só pensamento Ele pode mudar toda esta situação, Ele é Onipotente
e acalmar os vendáveis do seu coração. Esse é Jesus, o filho de Deus. O texto de
Mateus 8:27 diz: “Os homens ficaram perplexos e perguntaram: 'Quem é este que
até os ventos e o mar lhe obedecem?'”
E somente Nele que é Onipresente podemos colocar a nossa segurança.
Texto adaptado de estudos de John Piper e Hernades Dias Lopes.
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“Em meio a uma onda crescente de situações de vulnerabilidade das famílias atendidas pela AEA, vimos surgir pessoas dispostas a doar”.
Este é o relato da Zélia, que desde o início
da pandemia se prontificou a buscar ajuda
com um grupo de amigos e familiares
para contribuir com as famílias mais
necessitadas:
Essa pandemia nos levou a ver as reais
necessidades das pessoas que vivem aqui
tão perto de nós - necessidades essas já
conhecidas, mas que agora foram, de
fato, evidenciadas de uma forma muito
dolorosa. Nos fez refletir o quanto alguns
têm em demasia (incluimo-nos nesse
grupo) e do quanto muitos, milhares, têm
tão pouco... nem mesmo o básico, muitas
vezes... uma verdadeira injustiça social.
Tudo isso nos sensibilizou e fez emergir
duas das principais qualidades que temos,
mas que estavam adormecidas : a empatia
e a solidariedade. E, humildemente, nos propusemos a nos unir para minimizarmos essas
diferenças, levando sobrevivência e dignidade a essas famílias. Sabemos que ainda é
pouco, mas pedimos a Deus que nos dê saúde e força para continuarmos esse trabalho
que está apenas no início. Esse cenário todo nos trouxe uma grande lição: do quanto
somos mais fortes juntos, do quanto somos iguais, do quanto somos necessários uns para
os outros e de como fazer o bem nos enche de amor ao próximo e nos aproxima da real
missão aqui nesta vida!
Zélia A. de Sousa (voluntária da AEA)
A Zélia e seus sobrinhos, Aline, Silvio e Ana Paula, doaram cestas com
alimentos, produtos de higiene, in- A
cluindo fraldas e roupas, e juntaram
recursos para pagar contas de água
e luz em atraso das famílias mais O
necessitadas. Ao todo, 16 famílias
foram contempladas com o auxílio
dessas 4 pessoas. No próximo mês, E
eles estenderão a ajuda para mais
20 famílias.
Pequenas grandes ações como essas nos mostram como podemos
nos mobilizar para transformar um
momento ruim em uma grande
oportunidade de servir a Deus contribuindo com o próximo.
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Com as atividades escolares suspensas, nos vimos longe
das crianças e cheios de saudade.
Nos últimos dias várias demonstrações de carinho nos
trouxeram alegria, mas uma, em especial, nos chamou a
atenção, por isso decidimos compartilhar.
Relato da professora Zeni:
Pandemia, quarentena, incertezas, ansiedades,
saudades ...saudades da sala de aula, do choro e do
riso das crianças, das músicas e brincadeiras. Quando
poderemos estar juntos novamente?
Em meio a esses devaneios, eis que chega uma
mensagem de alguém que não estava nos meus
contatos, dizendo: "Mamãe Bibi está com saudades. Mais tarde, posso fazer uma chamada
de vídeo para ela te ver?"
Quem é Mamãe Bibi? Uma das crianças de nossa escola. Outrora minha aluna, que em um
dia, brincando de mãe e filha, se intitulou minha mãe. E levou tão a sério que abençoa, dá
bronca e, mesmo não sendo mais minha aluna, quando nos encontramos nos corredores, é
a mesma interação. E esses dias de distância fez “mamãe” sentir saudades e, não sei como,
conseguiu o meu telefone para me ligar (coisas de mãe, só pode! Kkkk).
Que coisa boa! Que bom foi esse carinho para nossos corações. Como ainda não sabe
escrever, de vez em quando mamãe manda mensagem de voz dizendo: “Bom dia filha. Deus
te abençoe! Tô com saudades! Te amo!”
Que bálsamo para o meu coração! Disse também que está com saudades da tia Sol e da
moça loira (tia Isa). Agora, me respondam: O que pode pagar tanto carinho?
As lutas são grandes, mas em tudo podemos tirar lições e ver os resultados de um trabalho
realizado com amor e carinho. Logo estaremos juntos novamente. Mas, por enquanto, FIQUE
EM CASA para que tudo isso passe rapidinho.
Professora Zeni – AEA Formosa

façaparte

Campanha RUMO AOS 300
Recebemos nos últimos meses os créditos relativos às doações da NF Paulista dos meses de
novembro, dezembro (2019) e janeiro (2020). A seguir, detalhamento sobre os valores dos
últimos meses:
Mês

Valor (R$)

Cupons

Tícket
média/mês
(R$)

Ticket médio
acumulado últimos
12 meses

nov/19 recebido em mar/20 16.948,42 1.909
8,88
R$
11,12
dez/19 recebido em abr/20 33.850,62 2.521
13,43
jan/19 recebido em mai/20 21.773,64 1.904
11,44
O resultado foi extremamente positivo, e nós gostaríamos de desafiar a todos que continuem
colocando o CPF nas compras, mesmo as compras feitas pela internet. Se você ainda não
cadastrou sua doação automática dos créditos da NF Paulista para a AEA, entre em contato
conosco para maiores informações! Ligue (19) 3233 3393
Apoie essa ação. Cadastre-se, seja um multiplicador cadastrando outras pessoas!
@aeacampinas
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