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De que ângulo devemos olhar a vida?
Há quem diga que a avaliação correta dos acontecimentos não pode deixar de lado
os graves problemas enfrentados, e colocam forte ênfase nisso. Outros julgam que
se deve apenas olhar os aspectos positivos para que não afogue o coração em tanta
tristeza. A bem da verdade, tudo tem várias facetas para se olhar e, com equilíbrio e
prudência, considerar tudo com cuidado, e depois, escolher o melhor lado.
Isto faz lembrar de duas mensagens já conhecidas. A primeira, o conto do dono de
um pequeno sítio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, que o abordou na rua e pediu: “Sr.
Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor bem conhece. Pode redigir o
anúncio para o jornal?” Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: "Vende-se encantadora
propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer; com extenso arvoredo, cortada
por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol nascente
oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda". Tempos depois, reencontram-se
o poeta e aquele homem, e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. “Nem penso mais
nisso”, disse o homem. “Quando li o anúncio e percebi a maravilha que tinha! Desisti
imediatamente de vender aquele paraíso!” Às vezes é preciso uma palavra certa, com
a observação adequada e mudança do ângulo de vista, para enxergar coisas que estão
bem do nosso lado.
A outra mensagem é a linda canção de Stenius Marcius chamada “Tapeceiro”. Sua
letra é inspiradora e significativa e diz: Tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu
trabalho. Incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde
o começo. Trança voltas, mil desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria,
é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e
tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se
explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo,
muda-se logo a expressão do rosto: obra de arte pra honra e glória do Tapeceiro.
Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o
Tapeceiro.
Quem sabe do lugar onde está hoje, sua vida, suas lutas e medos só possam ser
vistos de um ângulo com grande chance de ser o do avesso? Jesus já dizia que “são os
olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso;
se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso
a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão!” (Mt 6.22,23). Não deixamos
de reconhecer as lutas, mas é preciso olhar sempre para cada uma delas através da
lente de Deus que é seu Filho Jesus, que nos fortalece.
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Cultos transmitidos pela internet:
Manhã: 9horas
Noite: 19horas
https://www.facebook.com/igrejaipcamp/
live_videos/
https://www.youtube.com/igrejaipcamp/live
CLASSES DA ESCOLA DOMINICAL:
1) Salmos - Facebook/Youtube
2) Nova Vida - http://meet.google.com/fqdkzuy-ooc
3) O Cristão No Mundo Contemporâneo http://meet.google.com/ssa-snub-smg
4) Carta aos Gálatas - http://meet.google.com/
yjy-ybhr-rgw
5) Doutrina no Apocalipse - http://meet.
google.com/hpd-ysdx-whq
6) Mocidade - http://meet.google.com/wxssbva-sut
7) Adolescentes - http://meet.google.com/csdrafd-wpg
8) Intermediário 1 - http://meet.google.com/
fbh-vzgq-zjw
9) Intermediário 2 - http://meet.google.com/
pzz-nssu-bbm

Relatório Acessos EBD 14 de março
CLASSES
Intermediário 1
Intermediário 2
Adolescentes
Mocidade
Vida Nova
Doutrina no Apocalipse
Carta aos Gálatas
O Cristão no Mundo
Contemporâneo
Salmos - Presencial
TOTAL

Participantes
6
5
13
11
7
29
15
9
18
113

GRUPOS DE COMUNHÃO

Informe-se com os líderes sobre a reunião.
Quarta-feira - 20horas
CAMBUI – Lia e Rev. Carlos Aranha Neto 3365-4359
SÃO QUIRINO - Beth e Walmir Vida –
3199-9729 /99774-8598
Quinta-feira – 20h30
VIRTUAL: http://meet.google.com/vsf-othj-odf

comunidade
TESTE BÍBLICO 156
1) Quem afligiu Jó e quem permitiu
que ele fosse afligido? 2) Que extensão
assumiram as aflições de Jó, na primeira
provação? 3) Como Jó reagiu à sua
primeira provação? 4) Quantas vezes e
de que maneira Deus falou outrora aos
pais pelos profetas? 5) De que maneira
Deus nos tem falado, nestes últimos
dias? RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO
TESTE ANTERIOR – 1) A terra em que Jó
viveu chamava-se Uz - Jó 1.1; 2) A Bíblia
diz que Jó era reto e temente a Deus e,
quanto à sua grandeza e riqueza, era o
maior de todos os homens do Oriente Jó 1.1-3; 3) Satanás acusou Jó de servir a
Deus apenas por causa das bênçãos que
recebia - Jó 1.9-11; 4) Filemom deveria
lançar os danos e débitos de Onésimo
na conta de Paulo - Filemom 18; 5) Paulo
expressou sua confiança na resposta que
Filemom daria ao seu pedido a favor de
Onésimo afirmando que estava certo de
sua obediência que o levaria a fazer mais
do que o apóstolo pedia - Filemom 21.
ELEIÇÃO DE OFICIAIS
Por causa das determinações legais na
pandemia, a Assembleia foi transferida
para o dia 18 de Abril. A Igreja continua
no período de orações pela escolha de
seus líderes, bem longe do tempo para
campanhas. Futuramente serão dadas
novamente as instruções.
BÊNÇÃOS PARA MUITOS
A Mocidade, através do Reflexo Social,
promoveu uma grande gincana e,
com a participação de muitos irmãos
da Igreja, alcançou um total de
1.014,kg de alimentos (1 tonelada em
alimentos) e mais 151 itens de higiene
– sendo que durante a semana outras
ofertas chegaram. Graças a Deus pela
generosidade que se transformará
em bênçãos a tantas famílias carentes
nestes tempos difíceis.

CULTOS ONLINE
Os cultos retornaram ao modelo virtual
pela proibição de encontros presenciais.
Pela manhã, às 9h, sendo realizado
a partir do templo, ao vivo. Às 19h, a
retransmissão do mesmo culto do dia.
Ninguém é convidado para assistir pela
tela do computador, celular ou TV, mas
todos são convidados para PARTICIPAR
do culto ao nosso Deus através destes
canais.
CULTO DAS 7 PALAVRAS
Como
anualmente
acontece,
a
celebração da Páscoa traz a reflexão
deste tempo de Jesus e a importância
disso ao mundo. Mesmo não ocorrendo
de forma presencial, o culto será
realizado e transmitido ao vivo, online,
pelas páginas da Igreja no YouTube e
Facebook. Guarde esta ocasião com sua
família: dia 02 de abril, das 12h às 15h.

agenda de oração
“...é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se
torna galardoador dos que o buscam.” Hb 11.6
1. IGREJA – O distanciamento é apenas social e não pode haver distanciamento de
Deus. Mantenha firme seus momentos de devoção ao Senhor;
2. DEPARTAMENTOS – Sala de Artes – Coord. Elisabeth Amaral da Silva;
3. OFICIAIS – Presb. Eduardo Oliveira, Diác. Marcos César Rosa Cruz e respectivas
famílias;
4. AGÊNCIAS MISSIONÁRIAS DA IPB – Rev. M. A. L. S. (APMT), Ásia; Rev. Josivaldo e
Edivania (JMN), Vicência - PE;
5. CONSELHO MISSIONÁRIO DO MÊS – Rev. Antonio Francisco de Araújo Júnior e
Solange de Carvalho Araújo, (JMN) Roda Velha-BA;
6. TRABALHOS ESPECIAIS – Cultos e aulas da EBD presenciais e virtuais;
7. AUTORIDADES – Ministro das Comunicações, Sr. Fábio Faria;
8. ENFERMOS – Hothil Rodrigues, Irani Avancini, Else Camargo Freitas, João de Sá
Viana, Irma Queiroz de Paula, Jacy Ferraresso, Álvaro Monzillo, Antônio Moreira,
Valnir Tonicioli, Dalmo Jaconi, Sérgio de Paula Vitor da Silva, Lilian Hoff Ussami,
Candida Berbert Fonseca, Letícia Ferreira, Lelces Moraes, Maicon Berbert.
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Carlos Eduardo Falconi Silva
98801-6235
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23
Marli Dutra Assis		
(11) 95706-1215
24
Samuel Antônio de Oliveira
99743-8469
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Para depositar ou transferir seus dízimos e
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