Nesta edição
GANHANDO ALMAS
TESTEMUNHO
PAIS E FILHOS

{

ESTÚDO
BÍBLICO

Página 3

Página 5

Página 7

Por que cremos que a
bíblia é a verdade?

A bíblia é um conjunto de livros considerado sagrado por diversos povos e
instituições. Essa é uma afirmação com teor humano e secular à qual estamos
acostumados, pois desde a infância, independente da religião que sigamos,
ouvimos, falamos e compartilhamos esse ensinamento. Porém quando
acrescentamos fé à nossa perspectiva, vemos muito além de um conjunto de
livros: a própria Palavra de Deus! Mas por que, afinal de contas, essa crença
sobrevive por séculos, milênios e gerações?
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Mesmo com a modernidade e a tecnologia, tantas mudanças foram
testemunhadas através da história da humanidade, a Palavra de Deus
permanece. Mudando o formato, desde “tabuinhas” de argila, papiros e rolos
quilométricos, o conteúdo continua nos deslumbrando.

Para dar início a uma série de estudos sobre a Bíblia, começamos falando
em alguns aspectos que corroboram a bíblia como Palavra de Deus.
Pode-se destacar seu conteúdo e harmonia:
Quarenta homens diferentes (boiadeiros, pastores, pescadores, políticos, príncipes, poetas,
filósofos, estadistas, profetas, sacerdotes, publicanos e um médico) que viveram por um
período de quase dois mil anos, escreveram sessenta e seis livros em diferentes gêneros
(poesia, profecia, cartas, provérbios, parábolas, biografias, discursos).
Esses escritores tão diversos, que abrangeram várias culturas e tradições, escreviam em vários
países separados por centenas de quilômetros, que se estendiam em dois continentes. A maioria deles
nem se conhecia e ainda assim escreveram com uma concordância absoluta. Sem nenhuma discórdia
nem falha de incoerência, esses escritos contém um só sistema de doutrina, um só plano de salvação,
uma só ordem ética, uma só regra de fé e uma única história de amor e redenção.
Separados por centenas de quilômetros e espalhados por muitos séculos no tempo, como poderiam
ter concebido a mesma união e harmonia de pensamento?!
A lógica leva a render-se a uma convicção: os registros não são meramente humanos, mas sim
inspirados por Deus, como a própria escritura defende.
A Bíblia vem sendo testada e estudada no decurso do tempo. Não existe registro de qualquer
pessoa ou sociedade que já procurou melhorá-la. Não houve nenhum fragmento de evidência
arqueológica que ainda chegasse a contradizê-la, pelo contrário, todas as "evidências” de oposição só
envergonharam os que a ridicularizaram.
Muitas descobertas científicas novas já eram evidenciadas pela Bíblia.
Quanto mais a estudamos, mais cremos nela!
Por isso te convidamos a embarcar conosco nesta viagem pelas escrituras! Acompanhe nas
próximas edições do Jornal Catedral Quadrangular, preparamos estudos onde vamos conhecer os
detalhes da Bíblia, diversas curiosidades, e acima de tudo, o plano maravilhoso que se estende através
destas páginas de registros maravilhosos inspirados pelo nosso Deus.
Rosemari Veloso Da Silva

Tem festa no céu!

{NOTÍCIAS

No domingo, dia 29 de maio celebramos um
batismo nas águas de novos membros da igreja.
O batismo é um ato no qual um cristão é imerso em
água para simbolizar o fim de uma velha maneira de
viver, e um novo começo. O batismo é muito mais do
que o perdão dos pecados; é um pacto de viver a vida de
um discípulo diante de Deus.
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“Ide por todo o
mundo e pregai o
evangelho a toda
criatura ”
Marcos 16:15

Ganhando Almas
Temos de ter a forte convicção de que toda alma, fora de Cristo, está perdida. Sempre nos
deparamos com pessoas boas, agradáveis e que não fazem nada de errado aos olhos humanos e, por
isto, nos esquecemos de anunciar as Boas Novas de Jesus Cristo a elas. É como se em nosso inconsciente
pensássemos que não precisam de Jesus. Este é o pensamento que precisa ser rejeitado porque “todos
pecaram e carecem da glória de Deus ” (Rm 3.23). Quando esta verdade penetrar nossa alma ficaremos
comovidos e impulsionados a ganhar qualquer pessoa a Cristo.
Devemos ganhar almas porque as almas estão perdidas! Os que andam na estrada larga chegarão à
destruição. Alguns andam por ela propositadamente, mas outros andam porque não conhecem a
“estrada que conduz à vida”. Mas todos os que andam na larga estão perdidos, conscientes ou não.
Nosso dever é ficar à beira do caminho e convidar o maior número de pessoas a trilhar a estrada que
conduz à salvação.

Quem pode ganhar almas?
O filho que tem vitória sobre o pecado
pode ganhar almas. Se as nossas palavras não
estão acompanhadas de uma vida irrepreensível
elas tornam-se como dádivas sem amor, “como
bronze que soa, ou como o címbalo que retine”.
“Somos embaixadores por Cristo” (2Co 5.20). O
embaixador tem de representar fielmente o
soberano que o envia. Nosso Soberano é o Rei
dos reis e o Senhor dos senhores!
O filho cheio do Espírito Santo pode
ganhar almas. No ministério da Igreja
primitiva os apóstolos, antes da grande colheita
de almas, foram revestidos com o poder do
Espírito Santo (At 6.3-8; Lc 24.49). São dois os
que testificam juntos de Cristo e de Sua
salvação: o crente e o Espírito Santo (At 5.32).
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O crente que prega ao pecador e se
esquece dAquele que quer trabalhar nele,
falhará em levá-lo ao Salvador, visto que é o
Espírito Santo quem convence do pecado (Jo
16.8).
O filho que ora pode ganhar almas.
Muitas vezes não podemos dizer uma palavra
ao perdido sem que ele comece a resistir e
confrontar. Que podemos fazer? A sua alma
está perdida e não podemos abandoná-la. Em
tais casos, devemos deixar de falar e
entregarmo-nos à oração até que o Senhor lhe
abra o coração. É sentindo dores em oração que
as almas nascem. São dores de parto tão
verdadeiras como as da natureza.
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Como eu posso
ganhar almas?
Com amor e alegria, contando a minha
experiência com Deus.
Como Jesus mudou a minha vida, quando
o recebi no meu coração.
Lembrar do que Jesus disse: Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida, e ninguém vai
ao Pai se não for por Mim. (João 14:6)

O que não devo fazer
Discutir religião.
Me mostrar soberbo ou um santarrão, e a
pessoa uma pecadora.
No de mais irmãos, a obra da salvação
pertence ao Espírito Santo. Deixa Ele convencer.

Por fim, convida-la a vir para a igreja, e
acompanhar seu processo de crescimento
espiritual.

CONECT
{REDE
JOVEM

Relacionamentos

Nesse mês temos o dia dos namorados e na
Dica
da
Rede
vamos
abordar
sobre
relacionamentos: o que esperar de um
relacionamento, dicas de como escolher uma
pessoa e também a importância da felicidade
antes de se relacionar com alguém.
Quando Deus criou o primeiro homem do
mundo (Adão), logo declarou: “Não é bom que o
homem viva só” (Gn 2:18), dessa maneira
entendemos que o ser humano foi criado para ter
uma companhia, mas até chegar ao começo de um
relacionamento há diversos pontos a observar,
por exemplo:
Que tipo de pessoa devo escolher?
É sempre importante buscar alguém que
está alinhado com a sua loucura por
Cristo, e analisar isso durante o
namoro, podemos dizer que se
a pessoa não estiver na mesma
frequência que você, poderá
atrapalhar a sua
caminhada com Deus.
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Pr. Luis C. Cordazzo

Precisamos também analisar a maneira como
a pessoa trata a sua família, não pense que se a
pessoa age de uma maneira com aqueles que o
deram educação e que foram os responsáveis por
ela estar nesse mundo, ela não agirá da mesma
maneira com você (fica ligado!).
Feliz antes de me relacionar: Você não
pode carregar uma pessoa com o peso de te fazer
feliz. Importante que as duas pessoas estejam
felizes, principalmente com Deus, antes de um
relacionamento. Sabemos que isso é um fato
difícil, mas mais difícil é se relacionar com alguém
que vai sempre te levar para baixo.
#Ficaadica: Esses são só alguns pontos dos
necessários a se avaliar antes de qualquer
relacionamento. Deixamos nosso convite
para que você participe da Rede Conect
Jovem para receber essas e muitas outras
dicas sobre como iniciar e manter um
relacionamento saudável. Acalma esse
coraçãozinho! Tudo tem seu tempo,
Deus preparou algo maravilhoso
para você, o tempo é Dele.
PÁGINA 4
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{BÊNÇÃOS
DE DEUS

Testemunho

O testemunho de um servo de Deus é extremamente importante.
Mas o que significa testemunho? É uma declaração, um depoimento ao mundo de quem Jesus é
através do nosso viver. As pessoas precisam olhar para você e ver o verdadeiro testemunho de um
cristão, pois elas, através de sua vida, verão e dirão: “Cristo é isto o que estou vendo neste cristão e
Cristo pode ser isto para mim”.
Na bíblia encontramos Cristo falando sobre o testemunhar como relata no livro de Coríntios:
“Porque em tudo fostes enriquecidos nEle, em toda a palavra e em todo conhecimento. (Como foi
mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós)” Co 1:5-6

Os médicos chamaram

de milagre!
Este é o testemunho do Pastor Fabiano
Belleboni, fato que ocorreu na data de quinta-feira,
07 de março de 2019.
Em um dia normal sai para trabalhar. Estávamos
em um parque, quando em torno das 11h30 da
manhã resolvi andar de quadriciclo. Andei em torno
de 600 metros, manobrei e estava voltando, quando
de repente, não sei como, cai em uma ribanceira de
mais ou menos 4 metros de altura.
Nesse salto acabei rasgando o couro cabeludo e
batendo a cabeça, num total de 52 pontos.
Meus colegas chamaram o SAMU e bombeiros
para o resgate. Comecei a perder muito sangue e tive
duas paradas cardíacas, aonde foram necessários
choques para me reanimar.
Cheguei no hospital em torno das 12h45, muita
demora pela probabilidade humana e dando entrada
no hospital estava quase morto... Meus pulmões, rins,
fígado estavam quase parando devido à perda de
sangue, perdi 4 litros e meio de sangue no trajeto.

Os médicos avisaram minha família que não
passaria daquele dia! Então minha esposa começou a
orar, ligou para o pastor ele estava na praia, em ImbéRS e voltou no mesmo dia e veio orar por mim no
hospital na UTI a noite antes da cirurgia.
Deus já tinha um propósito!!!
Na sexta-feira acordei na UTI em torno das 09h15
da manhã entubado e amarrado, logo em seguida
tiraram os tubos e o médico falou comigo. Tinha sido
um grave acidente, eles não sabiam como a cabeça não
tinha rachado e eu ainda estava vivo.
Minha recuperação seria de no mínimo 2 meses,
mas para Glória de Deus em 15 dias voltei a trabalhar já,
e andando de moto!
Passei 4 dias na UTI e 5 dias no quarto, e todo esse
tempo o próprio médico não acreditava no que via, a
cicatrização dia após dia, ele me chamava de milagre!!!
Este foi um grande milagre na vida do Pastor Fabiano.

E importante salientar que as pessoas e irmãos de nossa igreja nos observam. Não só os que são de
fora da Igreja (família, parentes, amigos, vizinhos) como os próprios irmãos de outras igrejas/religiões
estão de olho em nossa vida.
Percebeu o peso de um testemunho? Testemunhar não é algo que fazemos porque é um
“programa” de nossa igreja local.
Mas sim é o resultado natural de nossa conversão e dedicação a Jesus.
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Alimentação
saudável no inverno

Com a chegada do inverno, devido às baixas temperaturas, o nosso corpo gasta mais energia para
manter-se aquecido, fazendo com que muitas pessoas sintam mais fome e optem por refeições mais
calóricas.
Pensando nisso, separei algumas dicas importantes para manter uma alimentação saudável no
inverno.
Hidratação: Em dias mais frios, muitas pessoas acabam se esquecendo de beber água.
Independentemente da estação do ano, a água desempenha um papel importante para o organismo,
auxilia no transporte de nutrientes, na digestão, regulação da temperatura corporal, defesa do
organismo, entre outros processos vitais.
Quanto mais natural, melhor! Evite
comer alimentos industrializados, não só no
inverno. Afinal, eles são mais calóricos e
costumam ter pouco valor nutritivo
agregado. Faça escolhas mais saudáveis e
procure consumir frutas, verduras e legumes
regularmente.
Dê preferência para alimentos ricos
em fibras e com baixo índice glicêmico
como: batata-doce, inhame, maçã, pêra,
morango, pêssego, ameixa, leguminosas e
alguns cereais integrais pois auxilia na
sensação de saciedade por mais tempo.
E não esqueça: Devemos variar as
refeições e dar preferência a alimentos
sazonais, seguindo uma alimentação
saudável e balanceada ao longo de todo ano.
Angélica Lottici

Sugestão de café da manhã:
Mingau de Aveia
1 banana fatiada
200ml de leite desnatado
/
3 colheres de sopa de aveia em flocos
1 colher de chá xilitol (pode ser açúcar mascavo)
1 colher de café de extrato de baunilha (opcional)
Canela em pó à gosto
Misturar todos os ingredientes em fogo médio
mexendo até engrossar.
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“Os filhos são
herança do Senhor,
uma recompensa
que Ele dá”

{ESPAÇO
KIDS

Provérbios 127.3

Pais e filhos
Como explicar a fé para
uma criança?
As crianças acreditam em tudo, isso é fé – ou
seja, acreditar e desejar piamente em alguma
coisa. Elas vivem naturalmente nas histórias, se
identificam e se projetam nas personagens.”

Quem nos ensina a palavra
de Deus?
“E como se fazem tais milagres por suas
mãos?” Todas as referências que podemos
verificar mostram Jesus ensinando em vários
lugares, sendo constantemente, chamado de
“Mestre” ou “Rabino”. Com frequência, Jesus
ensinava sua doutrina através de parábolas,
histórias breves que encerravam ensinamentos

{

amor e
responsabilidade
pra toda vida
Como devemos ensinar a
palavra de Deus?
Você precisa gostar de estudar a Palavra de
Deus! Leia a Bíblia diariamente! Pesquise, estude,
reflita, releia, faça perguntas a quem pode te
ajudar
acrescentando
conhecimento
e
entendimento; leia a Bíblia com a maior
frequência que puder e leia de forma organizada.

O que ensinar as crianças
sobre a Bíliba?
Além dos livros com narrativas bíblicas, inclua
dentre os brinquedos da criança alguns bonecos e
jogos com sentidos bíblicos. Você não precisa
comprar um. Dá para dar um nome bíblico àquele
boneco preferido e explicar sua história, dá para
adaptar um jogo com perguntas sobre a Bíblia, e
por aí vai.
Vamos conversar com nossos filhos sobre as
perguntas a seguir!? Se souberem pesquisar na
internet, incentive-os a descobrir as repostas e
reflitam sobre o assunto!
OBS.: Se forem pequenos, conversem sobre
as histórias de Jesus (PARÁBOLAS) e o que Ele
queria nos ensinar, com amor.
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Vamos pensar:
As parábolas que vamos estudar devem fazer
o mesmo efeito que causaram nos dias de Jesus.
Alguns de nós vão aprender, entender a relação
para as suas vidas, outros não vão entender a
clareza da mensagem. Para alguns as parábolas
falarão direto no coração. Para outros como no
tempo de Jesus será mais uma historinha contada.
Prepare seu coração desde já.

Perguntas:
- Como chamam-se as histórias contadas por
Jesus?
- O que dizer a palavra grega parábola?
- Quais as pessoas que vinham escutar as
parábolas?
- Que assuntos tratavam as parábolas?
- Todos ouviam da mesma forma?
- Todas as parábolas ensinavam algo sobre o que
Jesus queria ensinar?
- As parábolas servem para os dias de hoje?

Toda a Escritura é
inspirada por Deus e
útil para o ensino,
para a repreensão,
para a correção e
para a instrução na
justiça, para que o
homem de Deus
seja apto e
plenamente
preparado para toda
boa obra.
2 Timóteo 3:16,17
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