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                                                AMOR FRATERNO 

Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, 

lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: “Há maior felicidade em dar do que 

em receber” (At 20.35). 

Dois irmãos queriam dedicar-se à pintura, mas não tinham dinheiro suficiente para estudar 

juntos. Então fizeram um acordo: lançariam a sorte; o perdedor trabalharia para sustentar o 

outro em seus estudos. Este, após concluir seus estudos, pagaria com a venda de suas obras de 

arte o estudo do primeiro. Albrecht ganhou no sorteio e foi estudar em Nurembergue. Albert, 

o outro irmão, foi trabalhar nas minas de carvão, um serviço duríssimo, para pagar os estudos 

de seu irmão. Desde o primeiro instante, Albrecht chamou atenção na Academia. Suas obras 

eram de uma qualidade inegável. Quando se formou, logo passou a ganhar muito dinheiro 

com a venda de seus quadros. Ao retornar para casa, foi conversar com o irmão: “Agora, meu 

irmão, chegou a sua vez”. Albert respondeu: “Meu irmão, para mim já é tarde, minhas mãos 

ficaram deformadas pelo trabalho pesado nas minas de carvão. Mas fico feliz por tê-lo ajudado 

a realizar seu sonho”. Para homenagear seu irmão, Albrecht Dure preparou uma gravura que 

retrata um par de mãos maltratadas unidas em atitude de oração. Tornou-se uma de suas telas 

mais conhecidas, uma bela homenagem à piedade e devoção. 

Esta história é hoje ainda mais emocionante se considerarmos o tempo de egoísmo em que 

vivemos. Egoísmo, como disse Aristóteles, não é o amor por si mesmo, mas uma desvairada 

paixão. A preocupação volta-se tão somente para coisas pessoais, conforto, luxo, ostentação, 

sossego. A história destes dois irmãos nos sensibiliza a pensar mais em nosso próximo, a doar 

mais, a entender que o lucro nem sempre é buscar a felicidade pessoal, mas poder fazer 

alguém sorrir. 

O amor constrói, o egoísmo destrói.                                                          (Presente Diário). 
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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

`

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 CONSTRUÇÃOATENÇÃO!
As solicitações à 

Administração da Igreja 
devem ser feitas via 

e-mail:
administracao@pibguara.

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

ATENÇÃO
Queridos Irmãos, quem tiver pertences particulares na Igreja, por 
favor entrar em contato com a Administração para providenciar a 
retirada até o dia 19/11. O que não for identificado e retirado 
dentro deste prazo será encaminhado para doação.

todo domingo, às 18h.

HOJE!

14/11     GERALDO GOMES DE MENESES FILHO  32134871  992813658  

14/11     GIOVANNA VÁSQUEZ VALLADARES  37114787  32086850  

15/11     JESIA MACIEL DE BARROS DA SILVA  37114787 982284292  

15/11     CARLA LOWRRAINY ANDRADE DOS SANTOS  992755606 992755606  

16/11     KEILA PEREIRA RODRIGUES  993304288  993304288  

16/11     RANDERSON RODRIGUES CIRQUEIRA  32163628  981783375  

16/11     ADRIANA EMMERICK WOLF DA SILVA  35424003 982342500  

17/11     HELITON SOUSA COSTA  992136577  992136577  

17/11     ENÍSIO BARCELOS DE SOUZA  32065248  999490052  

18/11     ANTONIA CLÁUDIA MATIAS RODRIGUES  36139784  993473138  

18/11     MARIA DE JESUS QUEIROZ (ROSA QUEIROZ)  33833139  33833139 

19/11     THAYANE DA CRUZ BRANDÃO  34560756 981231063  

19/11     TÉRCIO RIBAS TORRES  33167085  992313253  
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