
Organizada em 13 de dezembro de 1963

BOLETIM DOMINICAL N° 42 DE 22 DE OUTUBRO DE 2017

OU ISTO OU AQUILO
“Ninguém pode servir a dois senhores; pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e 

desprezará o outro. amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. 
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.” – Mateus 6.24

 Toda vez que leio e medito nesse texto, lembro-me de uma poesia da Cecília 
Meireles (Ou isto ou aquilo) que sempre me serviu de ilustração:

“Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares!
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro.
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo… e vivo escolhendo o dia inteiro!
Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda qual é melhor: se é isto ou aquilo.”

Cecília Meireles

 Vivemos a vida escolhendo o dia inteiro – essa é uma grande verdade! O que 
não nos damos conta é de que nossas escolhas repercutirão no presente e no futuro.

O texto de Mateus 6.24 nos oferece bons e suficientes indicadores para avaliarmos se 
estamos tentando servir a dois senhores ou a qual estamos preterindo ao outro. Os 
verbos odiar, amar, dedicar e desprezar devem sempre nos ajudar nessa avaliação. A 
quem nos dedicamos com verdadeiro afinco? Quem verdadeiramente amamos a 
ponto de nos entregarmos? Nossas habilidades, talentos, dons e bens estão a serviço 
de quem?

 Caso você ainda não tenha conseguido entender o que é melhor – isto ou 
aquilo, Este ou aquele -, lhe digo que o melhor mesmo é amar a Deus de todo o nosso 
coração, com toda nossa força e todo o nosso entendimento.

Pr. Denis Araújo
Igreja Batista de Vila Mariana
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SEGUNDA-FEIRA
9h às 10h: Intercessão

QUARTA-FEIRA
20h: Culto de Oração

SEXTA-FEIRA
20h: Culto dos Adolas

20h às 22h: Intercessão

SÁBADO
9h às 11h: Intercessão

19h30: ABAJU

DOMINGO
9h30: Escola B. Dinâmica

11h: Culto da Manhã
18h: Desperta Débora

19h: Culto de Celebração

22/10   RAFAELLA JORGE P. LUSTOSA DE MELLO      98337.5048
24/10   GENIVALDA PEREIRA DA SILVA COUTINHO       98134.4318 
25/10   AMANCIO ANDRADE DE SOUZA     99998.9885 
25/10   LUÍS FELIPE SCHROEDER       98406.2649 
28/10   PAULO AUGUSTO FERREIRA BOUÇAS     99272.9460 
28/10   CLARA VANUSA DA S. PEREIRA DE C. COSTA        98442.1843 
28/10   EDVALDO LIMA SANTANA       99956.2105 

`

Nosso alvo a ser alcançado 
até junho do ano que vem é 
d e  R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
(quatrocentos mil reais). É 
um grande desafio, e todo 
desafio traz consigo a 
necessidade de sonharmos e 
de acreditarmos que as 
metas serão cumpridas.

CAMPANHA DA CONSTRUÇÃO

ATENÇÃO!
As solicitações à 

Administração da Igreja 
devem ser feitas via 

e-mail:
administracao@pibguara.

org.br com cópia para 
pibguara@pibguara.org.br

DOMINGO DA REFORMA
No próximo domingo (29), vamos lembrar os 500 anos da 
reforma protestante. Pela manhã, teremos classe única na EBD, 
no templo, e vamos ouvir o irmão Clício Ribas Torres, falando 
sobre a relação da Bíblia com a Reforma. No culto da noite, 
vamos ter o pastor Jilton Moraes, que vai falar sobre o legado 
doutrinário da Reforma para a Igreja Batista. Também teremos a 
presença do quinteto de metais Brasília Brass. Não percam!

MEMMINISTÉRIO DE MISSÕES

todo domingo, às 18h.

ATENÇÃO
Se você perdeu sua Bíblia, 
procure o espaço PIB até 
o dia 05/11. Temos várias 
Bíblias esquecidas e uma 
delas pode ser a sua. 
Depois dessa data as 
Bíblias remanescentes 
serão encaminhadas para 
doação. 
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