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Aniversariantes do mês

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 *

Mayra de Alencar
Rita Maria de Cassia B. Pinto
Adriana Mendes de Oliveira
Daniele Cristal Santos
Najman Caroline Dias
Paulo Cezar Fakler Rodrigues
Rafael Santana Ijano
Juvêncio Dias Braga
Leandro Romera Scisci
Márcia Cristal Figueiro
Rosimeire Rodrigues Relvas
Luiz Fernando R. Cardoso
Antonia M. das D. de Carvalho
Rosa Netreba Ferreira da Silva
Diac. Kelly C. de A. S. Galvão
Gabriel Vitor Bonora

31-jan
4-fev
5-fev
9-fev
9-fev
12-fev
12-fev
14-fev
16-fev
17-fev
18-fev
18-fev
20-fev
20-fev
21-fev
21-fev

Diáconos de Plantão - Jan/Fev-16
Dia

Hall

Galeria

31

Sebastião e Minervina

4

Feancisco e Kelly
Nice e Norberto

7

Márcia e Adivaldo Madalena e Norberto

11

Miriam e Robson

Casal

Data

Anos

Bodas

Antonio Holanda de Carvzlho &
Antonia Maria das Dores de Carvalho

08/02

13

Linho

Antonio Aparecido Ribeiro &
Dyonísia Lourenço Ribeiro

21/02

59

Cereja

Presb. Marcelo Zenatti &
Diac. Simone Cravo Zenatti

22/02

13

Linho

*A partir de 10 anos de união
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nosso GPS, é 100% confiável,
não falha, não permite que
andemos por lugares obscuros
e perigosos , ela atualiza-se
todos os dias, nos avisa dos
problemas eminentes, traça
sempre o melhor trajeto, nos
dá milhares de opções de
diversão segura, nos avisa das
possíveis ciladas que estão
adiante, ela é realmente um
instrumento confiável que nos
posiciona na vida conjugal,
profissional, sentimental,
material e principalmente
espiritual, um verdadeiro guia.
Quero falar hoje sobre um
sistema que praticamente já
faz parte do cotidiano da
maioria dos motoristas do
mundo todo: o GPS.
GPS é a sigla de “Global
Positioning System” que
significa
sistema
de
posicionamento global, em
português. GPS é um sistema
de navegação por satélite com
um aparelho móvel que envia
informações sobre a posição
de algo em qualquer horário e
e m q u a l q u e r c o n d i ç ão
climática.
O GPS tem muitas funções
exclusivas e de extrema
importância para o motorista.
Hoje em dia é pouco comum
o uso de mapas impressos
quando quer chegar-se a um
destino, não se consulta mais

2º Samuel 22:31 e 33 diz:
(31) “O caminho de Deus é
perfeito, e a palavra do
esse tipo de recurso, há uma
adesão maciça no confiável
GPS. Ele traça rotas, avisa
onde há radares de
velocidade, traz uma gama
gigante de interesses, tais
como, bares, restaurantes,
teatros, cinemas e afins. Além
de mostrar os melhores
caminhos, você pode escolher
trajetos usando as principais
vias, lugares sem semáforo,
evitar ruas sem asfalto, tempo
mais enxuto, enfim, pode
preferir diferentes tipos de
caminhos para chegar a seu
destino.
Este instrumento é quase
infalível, porém há algumas
falhas quando não se atualiza
o sistema. Já a Palavra de
Deus, que é exatamente

Senhor refinada; e é o escudo
de todos os que nEle
confiam”.(33) “Deus é a
minha fortaleza e a minha
força, e ele perfeitamente
desembaraça o meu
caminho”.
Certa vez errei o caminho e
me perdi, então percebi a
importância do GPS, nós
podemos errar na vida, tomar
caminhos estranhos, nos
pe rd er mos no s nos sos
conceitos, mas nunca
podemos menosprezar a
importância da Palavra de
Deus em todos os aspectos.

Continua...

Continuação...

caminhos, te avisar dos
perigos
que
virão
e
Meu querido irmão e irmã, certamente fará você chegar
talvez sua vida tenha sido até no seu destino em segurança,
a qui u m a mis tu r a d e a vida eterna em Cristo Jesus.
desordem e confusão, eu
apresento a você a Palavra da Espero ter contribuído para
Salvação que certamente vai despertar um novo começo e
recalcular a rota de sua vida, uma direção segura na
apresentar os melhores Poderosa Palavra de Deus,

Celular ao lado da
cama pode causar
insônia

Todo celular, ou smart fone,
transmite e recebe ondas
eletromagnéticas. Essas ondas
eletromagnéticas ao passarem
pelo seu corpo causam dois
efeitos: O primeiro deles é o
efeito térmico, o mesmo que
ocorre no forno de microondas, em que as partículas
de água se agitam gerando
calor na região afetada. O
Segundo efeito é o de
indução.

e ao dormir vamos aos poucos
diminuindo a atividade
cerebral até chegarmos no
sono profundo e aí sim termos
um sono reparador.

Acampamento Jovens
Na próxima sexta-feira a noite
o Grupo de Jovens da ICE
estará
viajando para o
Acampamento de Carnaval
edição 2016. Mais uma vez o

lugar e escolhido é um sítio, no
município de Guararema.

Qual é a causa de todo o antissemitismo no mundo?
O apóstolo Paulo nos diz: Cristo, em um corpo judeu
"Porque eu mesmo desejaria para redimir o mundo do
ser separado de Cristo, por pecado. Satanás, o príncipe da
amor de meus irmãos, que são terra (João 14:30, Efésios 2:2),
meus parentes segundo a envenenou as mentes dos
carne; os quais são israelitas, homens com o seu ódio pelos
de quem é a adoção, e a judeus.

Um forte Abraço
Pr Eraldo Galvão

danos no nosso organismo,
desde uma simples dor de
cabeça, passando por
problemas de imunidade e de
articulação, até problemas
cardíacos.
Então, se você quiser utilizar o
despertador do seu smart
fone, coloque ele no modo
avião, dessa forma todos os
modos de transmissão, seja
por 3G, 4G ou WIFI serão
desligados. Outra coisa
importante é retirar o seu
modem WIFI de dentro do
quarto. Instale o modem WIFI
ou então o repetidor de sinal
fora do seu quarto. Teste em
algum lugar que você consiga
cobrir toda a sua casa ou
apartamento mas nunca deixe
ele dentro do seu quarto e
nem o seu celular ao lado da
cama sem estar no modo
avião ou desligado.

Com o efeito da indução, as
ondas eletromagnéticas
geradas pelo seu celular ao
passarem pelo seu corpo
induzirão uma pequena
corrente elétrica. Corrente
essa que irá interferir nos
impulsos elétricos do seu
sistema nervoso central, não
deixando o seu cérebro
diminuir a atividade e entrar
em um sono mais profundo. É
aí que você acorda cansado
no dia seguinte. O seu cérebro
não conseguiu descansar
como deveria, ele estava
sendo mantido acordado
durante a noite pelas
pequenas correntes elétricas
geradas com a indução das
o n d a s e l e t r o m a g n é t i c a s Tenham bons sonhos !
geradas pelo seu celular.

Sabemos que o sistema
nervoso central trabalha com As ondas eletromagnéticas
minúsculos impulsos elétricos também podem causar outros

Avisos

pois Ela é apta para enviar
informações importantes em
qualquer hora e em qualquer
situação.

Fonte:
www.comofunciona.byethost7.com

Santa Ceia Fevereiro

Em função do acampamento
Coloquemos todos eles em dos Jovens a Santa Ceia do
nossas orações, para que, Senhor do mês de fevereiro
mais uma vez, esse evento s e r á r e ali z a d a n o d i a
seja abençoado e, que o 14/02.
Espírito Santo de Deus
trabalhe na vida de cada um.

glória, e os pactos, e a
promulgação da lei, e o culto,
e as promessas; de quem são
os patriarcas; e de quem
descende o Cristo segundo a
carne, o qual é sobre todas as
coisas, Deus bendito
eternamente. Amém"
Por que o mundo odeia os
judeus?
Por
que
o
antissemitismo
é
tão
desenfreado em tantas nações
diferentes? O que há de errado
com os judeus? A história tem
mostrado que, em diversos
períodos ao longo dos últimos
1.700 anos, os judeus foram
expulsos de mais de 80 países
diferentes. Os historiadores e
especialistas têm diversas
teorias para isso mas, há
apenas uma razão verdadeira.

Tijolos sem palha

(Romanos 9:3-5).
A verdade é que o mundo
odeia os judeus porque o
mundo não gosta de Deus de
Deus. Os judeus eram o
primogênito de Deus,
oSeu
povo
escolhido
(Deuteronômio 14:2). Através
dos patriarcas judeus, dos
profetas e do templo, Deus
usou os judeus para trazer
a Sua Palavra, a lei e a moral
para um mundo de pecado. Ele
enviou o Seu filho, Jesus, o

fornecimento de palha e, no
entanto,
exigiu
que
fabricassem o mesmo número
de tijolos todos os dias. Os
israelitas ficaram tão
desencorajados que não
ouviram quando Deus disse
por meio de Moisés, “…vos
livrarei da sua servidão, e vos
resgatarei com braço
estendido…” (Exodo 6:6).

Muitos de nós enfrentamos o
desafio de trabalhar com
recursos limitados. Equipados
com menos dinheiro, menos
tempo, energia reduzida e
poucos ajudantes, nossa carga
de trabalho permanece a
mesma. Algumas vezes, é até
maior. Há um ditado que
resume esta situação: “Menos
barro para mais tijolos.”
Apesar de os israelitas
recusarem-se a ouvir a
Esta frase refere-se às mensagem de Deus, o Senhor
dificuldades dos israelitas ainda estava guiando e
como escravos no Egito. O dirigindo Moisés, preparando-o
faraó decidiu interromper o para falar com o faraó. Deus

Satanás
tem
tentado
exterminar os judeus através
dos babilônios, persas, assírios,
egípcios, hititas e os nazistas.
Entretanto, ele tem falhado
toda vez. Deus ainda tem um
plano para Israel. Romanos
11:26 nos diz que um dia todo
o Israel será salvo, e isso não
pode acontecer se Israel não
existir mais. Portanto, Deus vai
preservar os judeus para o
futuro, assim como Ele tem
preservado
a
sua
remanescência ao longo da
história, até que Seu plano
final venha a acontecer. Nada
pode frustrar o plano de Deus
para Israel e para o povo
judeu.
Fonte:
www.gotquestions.org

permaneceu firmemente do
lado de Israel — trabalhando
nos bastidores. Como os
israelitas, podemos ficar tão
abatidos a ponto de
ignorarmos o encorajamento.
Em momentos de escuridão, é
consolador lembrar-se de que
Deus é o nosso libertador
(Salmo 40:17). Ele está
sempre agindo para o nosso
bem, mes mo que não
possamos ver o que Ele está
fazendo.
Fonte:
Ministérios Pão Diário

