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Amado, oro para que você 

tenha boa saúde e tudo corra 

bem, assim como vai bem a sua 

alma (3 João 1:2). 

 Deus abençoe a todos os 

nossos leitores, espero que essas 

palavras tragam paz e esperança 

ao coração de todos que lerem esse 

informativo.  

 Recentemente conhecemos 

um novo coronavírus (Sars-Cov-2), 

e apesar de muito se falar sobre 

ele, ainda não conseguimos 

explicar tudo que está provocando 

em nosso mundo, com milhares 

pessoas infectadas e muitas 

mortes. Esse vírus atacou várias 

áreas, atacou o ser humano, 

atacou o sistema de saúde, atacou 

a economia, trouxe impacto para 

todos os cantos da terra, porém, 

mesmo que seja difícil, não é 

momento para questionar a Deus, 

mas para entender o que Ele tem 

para nos ensinar, estamos

completamente em suas mãos, e a 

nossa vida depende dele. Mesmo 

que as notícias sejam terríveis, e 

que o medo atravesse como espada 

os nossos corações, há esperança 

em Deus, pois nele podemos 

confiar. 

 Quando João escreve sua 

terceira carta, ele endereça a um  
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PALAVRA DO MÊS

Em Jesus temos ânimo, força 
e saúde para nossa alma.

Em Jesus temos ânimo, força 
e saúde para nossa alma.



homem, Gaio, ele era um homem 

especial que atraia as pessoas 

pela sua bondade, amor e 

testemunho, vejamos como é a 

saudação de João (3 João 1:2): 

“Amado, oro para que você tenha 

boa saúde e tudo corra bem, assim 

como vai bem a sua alma”. A 

saudação, na verdade, é uma 

oração em favor da vida de seu 

amigo, nos ensinando a orar pela 

saúde das pessoas e também pela 

prosperidade dela, sem cair, 

contudo, no engano da teologia da 

prosperidade. John Stott diz que 

aqui há uma autorização bíblica 

para desejarmos o bem-estar físico 

e o bem-estar espiritual dos 

nossos amigos cristãos.  

 Devemos intensificar os 

cuidados com a nossa saúde e 

higiene, já que o vírus é altamente 

contagioso, mas como está a saúde 

do nosso coração? Existe uma 

enfermidade mais mortal do que 

qualquer pandemia, ela se chama 

pecado e habita o coração do 

homem. Quando João deseja 

saúde e prosperidade para Gaio, 

ele deseja que estejam tão bem 

quanto à alma dele, afirmando 

assim que sua alma estava 

saudável, sim as almas adoecem 

com o pecado. 

 Neste Mês de Abril

comemoramos a páscoa, uma festa 

que nos traz a memória o que 

Jesus fez por nós, quando morreu 

naquela cruz, quando derramou 

seu sangue, aquele ato de amor 

nos deu a chance de nos 

reconciliarmos com Deus, o que 

seria de nós se não houvesse cura 

para nossa alma adoecida pelo 

pecado? Deus proveu a cura, 

“Jesus”, através dele temos o 

perdão dos nossos pecados, e 

ficamos em paz com Deus. 

Devemos nos lembrar disso para 

manter nossa alma saudável. 

Devemos nos alimentar com a 

palavra (João 17:17), exercitar 

nossa vida cristã (1 Timóteo 4:6-

7), guardar-nos limpos (2 

Coríntios 7:1) e evitar a

contaminação do mundo (Tiago 

1:27). Ao mesmo tempo devemos 

descansar no Senhor (Mateus 

11:28-30). 

 Desejamos feliz Páscoa a 

sua família, e fazemos das nossas 

palavras as palavras do Apóstolo 

João: “Amado, oro para que você 

tenha boa saúde e tudo corra bem, 

assim como vai bem a sua alma” 

(3 João 1:2). 

 

Pastora Juliana Gonçalves

Wichert. 



https://iesppontagrossa.wordpress.com/visite nosso

blog
visite nosso

blog

O que é a Páscoa? 

A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus!  

Crucificado Jesus levou todos os nossos pecados, tomando nosso castigo 
em nosso lugar.  

Mas Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou! 

Jesus venceu a morte e agora nos oferece a salvação. Todos que creem em 
Jesus como seu salvador têm seus pecados perdoados, recebem uma vida 
nova como filhos de Deus, e têm a promessa da vida eterna! 

Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele nos 
liberta da escravidão do pecado. Não precisamos mais ter medo da 
condenação porque Jesus morreu em nosso lugar.  

Disse-lhe Jesus: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, 
ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá 
eternamente. Você crê nisso?" (João 11:25-26). 



BRIGADEIRO

Ingredientes 
1 caixa de leite condensado 
1 colher (sopa) de margarina sem sal 
7 colheres (sopa) de achocolatado ou 4 colheres (sopa) de chocolate em pó 
Chocolate granulado
 
Modo de Preparo 
Em uma panela funda, acrescente o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. 
Cozinhe em fogo médio e mexa até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. 
Deixe esfriar e faça pequenas bolas com a mão passando a massa no chocolate granulado. 

Que esta receita seja uma benção para você e toda a sua família! 

19:30 h - Culto de Confraternização

Alguns versículos bíblicos para ânimo em tempos difíceis: 

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de 

fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro”. 

(Jeremias 29:11) 

“Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, 

interiormente estamos sendo renovados dia após dia”. 

(2 Coríntios 4:16) 

“O Senhor é a minha luz e a minha salvação; de quem terei temor? O Senhor é o meu 

forte refúgio; de quem terei medo?” 

(Salmos 27:1) 

“Tudo posso naquele que me fortalece”. 

(Filipenses 4:13) 

“Então o povo respondeu: "Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros 

deuses! Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do 

Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos 

nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos”. 

(Josué 24:16-17) 
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