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A Baleia não é azul, mas negra!
“E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos
seus servos: Trazei depressa a melhor roupa; e vesti-lho, e
ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés; E trazei o
bezerro cevado, e matai-o; e comamos, e alegremo-nos; Porque
este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi
achado. E começaram a alegrar-se.” (Lucas 15.21-24).
O jogo baleia azul, ou simplesmente “Blue Whale” nada
mais é do que o caminho para o suicídio, para a morte, para os
braços de Satanás. Pois se trata de um caminho, com regras a
fim de que o adolescente ou mesmo o jovem se enverede e caia
nas garras afiadas do Diabo, tirando a sua própria vida. Isso é
diabólico e estarrecedor e os que caem nessa armadilha, caem
realmente no inferno.
Esse modismo, atinge em cheio a uma grande massa de
adolescentes cujos pais são ausentes, não são amados pelos
seus familiares e nem pela sociedade, estão vivendo em estado
depressivo, sem orientação e sem um Deus para crer, ou seja,
sem rumo e sem perspectiva de uma vida melhor. São meninos
e meninas cuja mente estão vazias e perturbados, onde muitas
vezes se acham mergulhados no mundo das drogas e dos

vícios, abandonados e sem esperança nenhuma de uma vida
melhor.
A Baleia não é Azul, não é da cor de anil, mas é negra,
untada pelo azeite da perdição, do pecado, cuja luz não existe
para essa mente vazia e sem Cristo, cuja iniquidade é como um
abismo mortal.
O suicídio sempre foi uma marcante entre os jovens e
adolescentes, porém, com esse requinte de crueldade, sendo
manipulado por alguém, extremamente de mente doentia e
infernal, é que torna o jogo baleia azul cada vez mais atrativo.
Se você disser para algum menino ou menina que acessa um
jogo desses, vai lá e se atira do terceiro andar de um edifício, ele
não irá cumprir de imediato essa ordem, mas através de passos
subsequentes: desenhe uma baleia no corpo com gillette, ou
navalha, as 04:00h da manhã, e depois faça isso, e aquilo,
então, tais passos deixam o adolescente em profunda ansiedade
pelo passo seguinte e quando ele se dá conta, é o último passo,
o da morte e ele com naturalidade executa, tirando a própria
vida, não pensando nem mesmo em sua família e amigos.
O jogo começou na Rússia por volta do ano de 2015 e
está se espalhando mundo afora pelas redes sociais, todavia,
não é motivo para pânico, mas é preciso que os pais,
educadores e responsáveis, redobrem a vigilância e amem mais
esses meninos e meninas, que vivem traumatizados por uma
série de fatores negativos que vem acontecendo desde cedo em
suas vidas. Baleia Azul é um jogo macabro e, como uma espécie
de gincana, vai envolvendo o jovem a enfrentar desafios e provar
o quanto eles são capazes e por último eles perdem a vida. Isto
é algo diabólico.
A curiosidade é um fator que poderá levar esses
adolescentes a acessarem a Internet somente pelo prazer de
descobrir os mistérios do jogo, porém, alguns deles, mais
ousados se envolvem com mais disposição e quando desistem
de prosseguir são ameaçados, ou alguém da sua família, então,
ele vai adiante até o suicídio. Isto é muito triste.
Quando o desejo estiver aguçado por esse maldito jogo,
então, clame a Deus, converse com seus pais ou responsável e
peça oração a quem poderá te ajudar intercedendo ao Senhor
por você.

“UNIDOS E EDIFICADOS, CERTAMENTE, FAREMOS
UMA GRANDE OBRA PARA DEUS”.
AVISOS PASTOR DA IGREJA
1. – Amanhã segunda-feira(29/05) reunião no gabinete pastoral com
o departamento de Multimídia e todos que estão envolvidos com o
lançamento do livro do pastor Orcélio.
2. Segue abaixo o quadro de visitas ás famílias da igreja.

DATA

FAMÍLIA A SER VISITADA

MARCONDE E AUGUSTA
DARTAGNAN
FERNANDO E LILIA
31/mai
ARI E VERA
24/mai

RESPONSÁVEL PELA VISITA
Pr ELIEZER e Pra CLÉO
Pr PAZ e Mis. Dalva
Pr ELIEZER e Pra CLÉO
Pr PAZ e Mis. Dalva

Telefones: (61) 3386 4207 – 3386 8815 – Ramal: 21

RECEBA O PÃO DIÁRIO:
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28/05 a
04/06/17
28/05 Domingo
31/05 4ª Feira
31/05 4ª Feira
01/06 5ª Feira
04/06 Domingo

19:30-21:00
19:30-21:00
19:50-21:30
15:00-17:00
19:30-21:30
19;30-21:30
09:00-11:00
07:50-08:50
09:00-11:00
18:00-20:15

- Ensaio do El Shadai
- Conexão Teens
- Culto de Ensino da Palavra
- Circulo de Oração Betesda
- Culto da Vitória
- Sem atividades
- Ensaio da Orquestra
- Oração do Getsemâni
- Santa Ceia do Senhor
- Culto Mocidade Primícias

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DARTAGNAN da Silva Alves Pinto (Cong. Silva Jardim)
PATRÍCIA Linhares Xavier Couto (Cong. Riacho Fundo I)
MARIANA Costa Ferreira (Cong. Riacho Fundo II)
Pr. APARÍCIO Pereira Duarte Filho
THAIS Fernanda S. de Almeida Amâncio
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Terça-Feira em Foco: 30/05/17

