Ano 7 – nº 128 - Fevereiro/16
O ser humano é conduzido por
desejos e sonhos, entre tantas
vontades. Como definir o que é
realmente essencial para a
realização pessoal ?

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 *

Juvêncio Dias Braga
Leandro Romera Scisci
Márcia Cristal Figueiro
Rosimeire Rodrigues Relvas
Luiz Fernando Rodrigues Cardoso
Antonia Maria das Dores de Carvalho
Rosa Netreba Ferreira da Silva
Diac. Kelly C. de A. S. Galvão
Gabriel Vitor Bonora
Fernando Fakler Rodrigues
Maria das Merces Costa
Vladimir Chaves Barbosa
Diac. Maria Madalena Alves de Barros
Edson Rodrigues Farinelli Cardoso

14-fev
16-fev
17-fev
18-fev
18-fev
20-fev
20-fev
21-fev
21-fev
23-fev
23-fev
24-fev
25-fev
25-fev

Diáconos de Plantão - Fev-16
Dia

Hall

Galeria

Veri e Oliveira
18 Rodhe e Sebastião

Minervina e Sebastião

21 Kelly e Luiz Carlos

Silvana e Willian

14

25

Márcia e Adivaldo

Casal

Data

Anos

Bodas

Antonio Holanda de Carvalho &
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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A sensação de angústia e
frustração é
causada,
principalmente, pela dificuldade
e m d e f i n ir pr i o r i da d es ,
portanto, é necessário ter foco.
A vida é muito complexa, cheia
de decisões e de escolhas e há
pessoas que fazem as coisas
acontecerem, outros olham as
coisas acontecerem, e outros
não têm idéia de como elas
acontecem.

V

ivemos em um mundo
globalizado, onde o tempo
é algo que se torna cada vez
mais valioso e escasso. São
muitas as atividades para se
fazer em pouco tempo, e assim
vamos levando uma vida cada
vez mais automática, sem nos
dar conta do que se passa à
nossa volta. Não que o tempo
esteja passando mais rápido,
pois o minuto continua com 60
segundos, a hora com 60
minutos, o dia com 24 horas, a
semana com 7 dias, o mês com
30 dias, o ano com 12 meses e
assim por diante.

A sensação psicológica é que
nos dá a impressão de que os
dias estão abreviados, porém,
as pessoas que moram no
interior continuam tendo a
impressão que o tempo passa
mais devagar e quem mora em

zonas urbanas continua tendo
a impressão que está passando
mais rápido.
A teoria da relatividade faz a
gente ter a sensação que o
mundo diminuiu, encolheu,
pois se nós quisermos ir de um
continente ao outro fazemos
em poucas horas de vôo,
diferentemente se nós
formos de navio como se fazia
no passado, quando a viagem
durava dias. Tudo está ligado
ao a va n ç o te c n o ló g i co,
principalmente, o ocorrido no
século passado, vendo assim,
se cumprir a profecia de
Daniel: “E tu, Daniel, encerra

estas palavras e sela este livro,
até ao fim do tempo; muitos
correrão de uma parte para
outra, e o conhecimento se
multiplicará.” Dn 12:4

Temos que permanecer firmes
nas nossas convicções, no
modo de vida proposto por
Deus e principalmente na
nossa fé. O Apóstolo Paulo faz
a seguinte afirmação: “Para ver

se de alguma maneira posso
chegar à ressurreição dentre os
mortos. Não que já a tenha
alcançado, ou que seja
perfeito; mas prossigo para
alcançar aquilo para o que fui
também preso por Cristo Jesus.
Irmãos, quanto à mim, não
julgo que o haja alcançado;
mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que
atrás ficam, e avançando para
as que estão diante de mim.
Prossigo para o alvo, pelo
prêmio da soberana vocação
de Deus em Cristo Jesus.” Fp
3:11 à 14.
Continua...

Continuação...
Portanto, devemos focar
naquilo que realmente é
importante para a nossa vida
cristã, administrando o tempo,
de tal forma, que possamos
realizar a vontade de Deus,
e x p r es s a na s s ag r a da s
escrituras. “Tudo tem o seu

tempo determinado, e há
tempo para todo o propósito
debaixo do céu.” Ec 3:1.

também podemos entender,
que um dia, tudo o que temos
neste mundo, perderá o seu
valor, não poderá nos
acompanhar para onde vamos,
mas de uma coisa podemos ter
certeza, “sentimento de missão
cumprida”, é o legado que
apresentaremos à Deus, e
deixaremos para a família,
para os irmãos em Cristo e
para a sociedade como um
todo. “Porque eu já estou

minha partida está próximo.
Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé.
Desde agora, a coroa da
justiça me está guardada, a
qual o Senhor, justo juiz, me
dará naquele dia; e não
somente a mim, mas também
a todos os que amarem a sua
vinda.” II Tm 4:6 à 8.

Por que os judeus e os árabes/muçulmanos se odeiam?
Como
resultado
das
provocações de Ismael contra
Isaque, Sara, sua mãe, pede
para Abraão mandar embora
Agar e Ismael. Isto causou no
coração de Ismael ainda mais
aversão contra Isaque. Um
anjo até profetizou a Agar que
Ismael viveria em luta contra
todos os seus irmãos (Gênesis
16:11-12).

Pense nisto, reflita e tome
posse. Deus te abençoe !!!

sendo oferecido por aspersão
Pensando

em

tudo

isto, de sacrifício, e o tempo da

Você tem pavor de
ficar sem seu celular?
Você pode estar
sofrendo de
“Nomofobia”

O medo de não estar
conectado atinge cada vez
mais pessoas.
Hoje a maioria das pessoas
precisa usar o celular – isso é
fato. Mas tem gente que, com
isso, está desenvolvendo um

Pb. Marcos F. Zanellato

verdadeiro pavor de se
separar do seu aparelho. Esse
distúrbio foi batizado de
Nomofobia, uma espécie de
sigla para “No more phone
phobia” ( traduzindo: medo de
ficar sem telefone ) e,
segundo um estudo feito nos
EUA pela organização
SecurEnvoy,
66%
da
população de americanos
sofre com esse problema.
Mais do que medo de perder o
celular, as pessoas que sofrem
com esse problema afirmam
terem medo de não se
sentirem acessíveis e
conectadas. Por isso, o
mesmo estudo mostra que os
donos de smartphones dão
uma conferida no celular, pelo
menos, 34 vezes por dia e
75% dos entrevistados usam
o aparelho até no banheiro.

Os dados também revelam
que, quanto mais novo você
é, maior é a chance de ser
afetado pela Nomofobia.
M u lh e r e s t a m b é m t ê m
maiores
chances
de
desenvolver o distúrbio do que
os homens.
Quer saber se você também
desenvolveu esse medo? Os
sintomas são: olhar para o
celular obsessivamente (com
pouco intervalo de tempo),
preocupar-se constantemente
com a localização do aparelho
e com sua segurança e nunca,
em nenhuma hipótese, desligá
-lo.
Fonte:
www.revistagalileu.globo.com

Semana de Oração
A Igreja Cristã Evangélica estará realizando de 15 a 19 de fevereiro uma semana
inteira dedicada a oração. Com o tema: “Buscando as coisas que são de cima” - Col 3:2,
toda a igreja está convidada a buscar em Deus um direcionamento para as suas
necessidades, sejam elas quais forem.
As reuniões serão de segunda a sexta-feira das 20h30 às 21h30.

A religião do Islã, principal
religião dos árabes, tornou
es s a ani mo s i d a d e ma is
profunda. O Alcorão contém
instruções de certa forma
contraditórias para os
muçulmanos em relação aos
judeus. Em certo ponto, ele
instrui os muçulmanos a tratar
os judeus como irmãos, mas
em outro ponto, ordena que os
muçulmanos ataquem os
judeus que se recusam a se
converter ao Islã.

Se há uma explicação bíblica
explícita
para
esta
animosidade, ela remonta aos
tempos de Abraão. Os judeus
são descendentes de Isaque,
filho de Abraão e os árabes
são descendentes de Ismael,
também filho de Abraão.
Porém, Ismael é filho de uma
mulher escrava e Isaque é o
filho prometido que herdaria as
promessas feitas a Abraão
(Gênesis 21:1-3). Obviamente
i s t o p r o v o c a v a a l g u m a No entanto, a antiga raiz dessa
animosidade entre os dois. briga entre Isaque e Ismael

Manter a unidade
Um homem perdido sozinho
numa ilha finalmente foi
resgatado. Seus resgatadores
perguntaram-lhe sobre as três
cabanas que viram ali. Ele as
mostrou e disse: “Esta aqui é
minha casa e aquela é minha
igreja.” Ele então apontou
para a terceira cabana:
“Aquela outra era minha
antiga igreja.”

A igreja de Éfeso, durante a
época do apóstolo Paulo, era
consistida de ricos e pobres,
judeus e gentios, homens e
mulheres, senhores e
escravos. E onde existem
diferenças, existem também
os atritos.

Uma preocupação sobre a qual
Paulo escreveu era a questão
da unidade. Mas observe o
que Paulo disse sobre isso no
livro de Efésios 4:3. Ele não
Ainda que possamos rir da lhes disse para serem “ávidos
simplicidade desta história, ela em produzir ou organizar a
realça uma preocupação com unidade.” Ele lhes disse que se
esforçassem “…por preservar a
a unidade entre os cristãos.
unidade do Espírito no vínculo

não explica toda o ódio entre
os judeus e os árabes de hoje.
Na verdade, por milhares de
anos em todo o Oriente Médio,
eles viveram em relativa paz. A
causa da atual hostilidade tem
uma outra origem: O
estabelecimento do Estado de
Israel, após a Segunda Guerra
Mundial, quando a ONU
devolveu uma porção da terra
de Israel para o povo judeu, a
terra na época era habitada
principalmente por árabes (os
palestinos). A maioria dos
árabes
protestou
veementemente e as nações
árabes se uniram e atacaram
Israel em uma tentativa de
exterminá-los da terra – mas
eles foram derrotados por
Israel. Desde então, os
conflitos entre Israel e seus
vizinhos árabe só
vem
aumentando.
Fonte: www.gotquestions.org

da paz”. A unidade já existe
porque
os
cristãos
compartilham de um corpo,
um Espírito, uma esperança,
um Senhor, uma fé, um
batismo e um Deus e Pai de
todos (vv.4-6).
De que maneira “mantemos a
unidade”? Expressando as
nossas opiniões e convicções
diferentes com humildade,
gentileza e paciência (v.2). O
Espírito nos dará o poder para
reagirmos com amor em
relação àqueles de quem
discordamos.
Ministérios Pão Diário

