Disk - Oração e Aconselhamento
A ICE - Igreja Cristã Evangélica tem agora
um telefone para quem precisa de oração
ou algum tipo de aconselhamento:

(11) 2738-2381.

Ano 7 – nº 126 - Janeiro/16

O serviço funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h00 às 17h00.

A Palavra de Deus nos
incentiva a não estarmos
conformados com este
mundo, porém com o objetivo
de exp erim ent armos a
vontade de Deus. Rm 12:2

Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e adolescentes
9h às 12h
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Segundas-feiras
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Culto nos Lares das 20h às 21h
Estudo bíblico adultos e discipulado - 20h às 21h
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de oração das 20h às 21h
Quintas-feiras:
Culto de libertação e intercessão das 20h às 21h30
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Sábados
Estudo bíblico e encontro com os Jovens a partir
das 19h30

Aniversários
de
Casamento *

mudanças não sejam a
garantia de uma solução para
a insatisfação, ou seja,
simplesmente o desejo de
mudar por mudar.

Aniversariantes do mês
Eva Aparecida Matos Amaro
Christian Herbert Canuto
Marina Felippe Patricio
Daiane Colovati F.da Silva
Caroline Gomes Iwata
Cidney Rotelhi R. dos Santos
Vanessa Romera S. de Carvalho
Mayra de Alencar
Rita Maria de Cassia B. Pinto
Adriana Mendes de Oliveira
Daniele Cristal Santos
Najman Caroline Dias

17-jan
20-jan
23-jan
24-jan
25-jan
27-jan
29-jan
31-jan
4-fev
5-fev
9-fev
9-fev

Casal

Data

Anos

Bodas

Luzia Marta Honório &
Jorge Garcia da Silva

27/01

27

Crisoprásio

Vanderlei Romera Rosa &
Diac. Veridiana Young Messias Rosa

27/01

21

Zircão

*A partir de 10 anos de união
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Impedimento ou impugnação
de mandato é um termo que
denomina o processo
constitucional de cassação de
mandato do chefe máximo ou
supremo. No Brasil, do poder
executivo pelo congresso
nacional, pelas assembleias
estaduais ou pelas câmaras
municipais.
O processo de Impeachment
pode ser iniciado por qualquer
cidadão, desde que seja
portador do titulo de eleitor e
maior de dezesseis anos. No
entanto, este deve cunhar um
documento
formal
e
apresentar evidências e
motivos para que a câmara
dos deputados analise a
validez do pedido, e, ou não,
dê andamento no processo.

Caso
o
pedido
de
Impeachment seja validado
por 2/3 dos deputados, o
processo é então levado ao
senado para um julgamento e
nova votação: essa definitiva.
Para que se desencadeie o
processo de impeachment, é
necessário motivação, ou
seja, é preciso que se suspeite
da prática de um crime ou de
uma conduta inadequada para
o cargo.
No caso atual do Brasil, as
motivações estão relacionadas
à insatisfação com as
condições econômicas e com
a corrupção alastrada nas
mais diversas estâncias da
gestão da coisa pública. O
sentimento
que
está
imperando, de um modo
geral, é o desejo de
mudanças, mesmo que essas

Mudar por mudar é um
sentimento um tanto nocivo,
pois nos conduz a mudanças
sem objetivos definidos, ou
seja, sem que possamos
compreender o resultado da
mudança. Pessoas movidas
por este sentimento, correm o
risco de facilmente mudar a
sua escolha acadêmica, as
amizades, o emprego, a
igreja, a família e etc., não
percebendo, que na verdade,
estão
fugindo
das
responsabilidades, que todos
os cristãos precisam ter, de
ser sal da terra e luz do
mundo, ou seja, influenciar
para o bem, as mais diversas
situações que fazem parte do
cotidiano. “E sabemos que
todas as coisas contribuem
juntamente para o bem
daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados
segundo o seu propósito.” Rm 8:28.
Continua...

Continuação...
Penso que podemos fazer
parte dos mais variados
processos de mudanças, sem
que contudo, sejamos
envolvidos por filosofias
mundanas, que visam nos
transformar em massa de
manobra dos mais vis
interesses ligados à ganância
humana. Antes, muito mais

Especialista alerta
para a importância da
visita ao dentista a
cada 6 meses

Duas consultas por ano
servem para avaliar a higiene
do paciente
Muitas pessoas não sabem,
mas a visita a um dentista a
cada seis meses pode evitar
muitos
problemas.
A
recomendação
é
dos
especialistas que alertam para
as doenças bucais, que em

importante é, que atentemos
para a recomendação da
Palavra de Deus. “Admoestote, pois, antes de tudo, que se
façam súplicas de perdão,
orações, intercessões, e ações
de graças, por todos os
homens; Pelos reis, e por
todos os que estão em
eminência, para que tenhamos
uma vida quieta e sossegada,
em toda a piedade e

honestidade; Porque isto é
bom e agradável diante de
Deus nosso Salvador, Que
quer que todos os homens se
salvem, e venham ao
conhecimento da verdade.” - I
Tm 2:1-4.
Pense nisto, reflita e tome
posse.
Deus te abençoe !
Pb. Marcos F. Zanellato

grande parte poderiam ser d o r .
Além
disso,
evitados com a prevenção.
procedimentos simples como
uma limpeza, por exemplo,
O Presidente da Associação não causam nenhum tipo de
Brasileira de Ortodontia e dor ou desconforto ao
Ortopedia Facial - Seção paciente. Visitar o dentista
Goiás, Fábio Santana, explica periodicamente fará com que
que as duas consultas por ano você perca esse tipo de medo.
servem para avaliar a higiene
do paciente e se o que foi Além dos dentes, as análises
realizado por meio de algum da gengiva, cabeça, pescoço,
procedimento está sendo e boca ante qualquer suspeita
mantido.
de câncer oral, diabetes ou
deficiência de vitaminas, por
Porém, Fábio revela que a e x e m p l o , t a m b é m s ã o
maioria da população não tem realizadas.
o hábito de pro c ur ar
frequentemente o dentista, e O rosto, a mordida, a saliva e
muitas
vezes
a c a b a m o movimento das articulações
demorando anos.
do maxilar inferior ainda
fazem parte da análise feita
Pode não parecer, mas muitos por um dentista durante uma
adultos têm medo de consulta.
frequentar o dentista por
achar que vão sentir dor.
Fontes:
Calma! Hoje em dia existem
www.opopular.com.br e
diversos tipos de anestesias
www.orallumen.com.br
para que o paciente não sinta

Boletins ICE
Estamos começando mais uma ano e, ao que tudo indica, um ano onde ainda teremos
muitas dificuldades financeiras e econômicas e, eventualmente, de outras naturezas
também. Um ano onde o inimigo de nossas almas continuará a usar de todos os meios
para desviar nossa atenção das “coisas que são do alto”.
É nossa intenção continuar, através deste boletim, durante mais este ano, trazer
mensagens de esclarecimento e incentivo, visando o fortalecimento de cada um na
presença de Deus.
Deus nos abençoe a todos.

O que a Bíblia diz sobre decisões?
e dos homens. Confia no
Senhor de todo o teu coração,
e não te estribes no teu
próprio entendimento.
pleito parece justo; até que Reconhece-o em todos os teus
caminhos, e ele endireitará as
vem o outro e o examina.”
tuas veredas.”
- Tomar boas decisões é ouvir
ambos lados da história. A
Bíblia diz em Provérbios 18:17
“O que primeiro começa o seu

Início de ano e, como de
costume,
resolvemos tomar
uma série de decisões. Veja
alguns princípios bíblicos que
falam sobre esse assunto:

Se tem dificuldade em tomar
decisões, Deus lhe ajudará. A A oração ajuda o processo de
Bíblia diz em Tiago 1:5-8 “Ora, tomar decisões. Jesus usou
se algum de vós tem falta de este método antes de escolher
sabedoria, peça-a a Deus, que os discípulos. A Bíblia diz em
a todos dá liberalmente e não Lucas 6:12 “Naqueles dias

censura, e ser-lhe-á dada.
Peça-a, porém, com fé, não
duvidando; pois aquele que
duvida é semelhante à onda do
mar, que é sublevada e
agitada pelo vento. Não pense
tal homem que receberá do
Senhor alguma coisa, homem
- Tomar boas decisões é vacilante que é, e inconstante
manter a mente aberta a em todos os seus caminhos.”

- Tomar boas decisões é
conseguir observar todos os
fatos. A Bíblia diz em
Provérbios
18:13
“Responder antes de ouvir, é
estultícia e vergonha.”

retirou-se para o monte a fim
de orar; e passou a noite toda
em oração a Deus.”
É importante ter humildade
quando pedimos a Deus para
nos ajudar a tomar boas
decisões. A Bíblia diz em
Salmos 25:9 “Guia os mansos

no que é reto, e lhes ensina o

novas ideias. A Bíblia diz em
seu caminho.”
Provérbios 18:15 “O coração Confie em Deus e não em si
d o e n t e n d i d o a d q u i r e mesmo quando necessitar
conhecimento; e o ouvido dos direção. A Bíblia diz em
Provérbios 3:4-6 “ Assim
sábios busca conhecimento.”

Fonte:
BibleInfo.com

acharás favor e bom
entendimento à vista de Deus
31 dias de gratidão

Vejamos o Salmo 136, que
inicia e termina com palavras
como “rendei graças” ou
“tributai” (v 1,26). Neste
capítulo, repetidamente somos
lembrados de uma única razão
primordial para dar graças ao
nosso grande Deus: “…sua
mis e r ic ó r di a du r a p a ra
sempre”.

O dia primeiro de janeiro, de
acordo
com
muitos
calendários, é o dia da
Confraternização Universal.
Mas, com certeza, esta
celebração é facilmente
transferível para o mês inteiro.
Talvez janeiro devesse ser o
mês
mun di al
da
confraternização da paz e da O salmista nos lembra das
gratidão.
grandes maravilhas de Deus
(v.4). Ele nos fala da obra
Para fazer melhor uso desta criativa de Deus resultante de
celebração de gratidão, Sua sabedoria (v.5). Deus se
vejamos o que as Escrituras move para iniciar o grande
dizem sobre agradecimento.
êxodo de Seu povo (v 10-22).

Ao pensarmos nestas imagens
de criação e libertação
encontradas neste Salmo,
podemos facilmente encontrar
algo para agradecer a Deus
todos os dias durante deste
mês de gratidão.
Há melhor maneira de iniciar
um novo ano do que
concentrar-se em expressar
gratidão ao nosso Senhor?
“Rendei graças ao Senhor,
porque ele é bom, porque a
sua misericórdia dura para
sempre” (v.1).
Ministérios Pão Diário

