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

Ano 7 – nº 132 - Abril/16
o arminho nesta hora, vendose perdido, sem saída, fecha
os pequenos olhinhos
avermelhados, abaixa-se no
chão gramado e limpo... e
encolhendo-se todo, fica
aguardando o pior... O
pequenino prefere morrer nas
garras dos cães, a sujar o seu
precioso manto branco na
lama.

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

Diáconos de Plantão - Abr/16
Dia

Hall

Galeria

17

Minervina e Sebastião

Silvana e Francisco

21

Disponíveis
Veri e Adivaldo
Márcia e Luís Abreu

Aniversários de
Casamento *

24
28

Mirian e Robson

Aniversariantes do mês
Adriano Bueno de Camargo
Margarethe Joana D`arc Souza
Douglas Paulino Donegati
Diac. Denilde Francisca A. Silva
Diac. Jovelina Maria de O. Palumbo
Diva Leite Menon
Juliana Batista D. Cardoso
Jason Renan Cristal
Andreia Arruda Wong
Juliany Acero de Mello Rebollo
Diác. Robson Tereskovac
Fernando Carvalho de O. Abreu

13-abr
15-abr
19-abr
21-abr
22-abr
24-abr
28-abr
28-abr
30-abr
1-mai
1-mai
4-mai

Casal

Data

Anos

Bodas

Diác. Luís Carlos de O. Abreu &
Maria Cristina de Carvalho O. Abreu

16/04

33

Crizo

Antonio da Silva &
Lucineide Leandro da Silva

20/04

44

Carbonato

Diac.Adivaldo dos S.Donegati &
Maria Silvana da S. Donegati

05/05

26

Alexandrita

Pr. Decio Stefanov &
Diac. Elenir de Alencar Stefanov

06/05

44

Carbonato

*A partir de 10 anos de união
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Ele é um dos menores
membros da ordem de
carnívoros do gênero Mustela,
conhecido como Furão.
O arminho vive nas florestas
da Ásia e possui a mais bela e
valiosa pele do mundo e, pelo
menos desde a Idade Média,
foi considerada como símbolo
de pureza e da realeza pelos
Monarcas que sempre
apareciam representados com
lindos manto s branc os ,
confeccionados de peles de
arminhos. E, exatamente por
ser dono de uma pele
valiosíssima, o arminho foi e
c o ntin ua s en do c aç a do
incessantemente pelo bichohomem. E como ele cuida
muito a sua pele e não admite
sequer uma manchinha nela,
os caçadores sabendo disso,
criaram uma tática bem
interessante para capturá-los.
Eles perceberam que para o
animal era importante manter
sua pelagem sempre branca e

limpa, então, quando o
bichinho saia para caçar ou dar
uma voltinha, os caçadores
aproveitavam e sujavam de
lama a entrada das tocas dos
arminhos. Depois, soltavam ao
seu encalço os seus cães de
caça e saiam atrás a perseguir
o coitado do animal, tendo o
cuidado de não bloquear as
rotas de fuga para as suas
tocas. O desavisado arminho
farejando os cães
e
pressentindo o perigo, vê o
caminho livre a sua frente e
corre velozmente bem a frente
deles em direção de sua toca,
buscando o refugio que lhe
dará a salvação.
Mas, ao chegar, esbarra com o
inesperado, com a enorme
sujeira posta na entrada do
seu abrigo. O arminho sentese impedido de entrar, pois
seu instinto mais forte é
manter a pelagem limpa, além
de tudo. Então, há relatos que,

Na bíblia, vestes brancas
significam santidade, sem a
qual não podemos ser
agradáveis a Deus. “Em todo o

tempo sejam alvas as tuas
vestes, e nunca falte o óleo
sobre a tua cabeça.” Ec 9:8”.
Portanto, assim como o
arminho mantém sua pelagem
sempre branca, o cristão
também deve assumir o
compromisso de manter as
vestes brancas, ou seja, viver
uma vida em santidade.:
“Porque Deus não nos chamou

para a impureza, mas para a
(I
Ts
santidade”
4:7). Falar sobre santidade e
vestes brancas, é um tanto
difícil, porquanto, somos
pecadores e ainda vivemos
num mundo encerrado debaixo
do pecado.

Continua...

Continuação...
Com certeza devagaria pelo
campo da hipocrisia, se
abordasse a santidade isolada
do perdão, da misericórdia e
da graça de Deus, que nos
foram concedidas pelo nosso
Senhor e Salvador Jesus
Cristo. Porque, ao contrário
do arminho, em várias
situações diárias, frente aos
desafios terrenos, em busca
de segurança, infelizmente
sujamos nossas vestes, e aí
sim nos tornamos presas
fáceis e sujeitos a cair nas
garras do diabo. Nestes

momentos é que devemos
lembrar, que Jesus mediante
ao arrependimento, perdoa
nossos pecados e o seu
sangue redentor tem o poder
de limpar nossas vestes e nos
santificar novamente para
sermos agradáveis à Deus.

A preocupação maior dos pais
no que diz respeito à mídia, é
com relação ao tempo que as
crianças gastam vendo TV,
ouvindo música ou navegando
na Internet. O celular é visto

como um simples aparelho de
comunicação,
útil em
situações de emergência, mas
os jovens hoje usam os meios
de comunicação modernos de
forma que os pais nem
imaginam.
Casos de cansaço excessivo
informado pelos adolescentes
foram atribuídos ao abuso na
utilização do celular, tanto em
ligações quanto em trocas de
mensagens de texto. Eles
gastam muito tempo se
conectando com outras
pessoas, e alguns deles fazem
isso a noite inteira.

Qual o propósito da arqueologia bíblica?
exemplo, afirmações sobre
numerosos reis e toda a
narrativa dos patriarcas.

que vencer será vestido de
vestes brancas, e de maneira
nenhuma riscarei o seu nome
do livro da vida; e confessarei
o seu nome diante de meu
Pai e diante dos seus
anjos” Ap 3:5 .

O arminho precisa morrer
para manter sua pelagem
branca, assim como nós
também mereceríamos
morrer por causa dos nossos
pecados e erros, mas, Jesus Pense nisto, reflita e tome
sabendo da nossa fragilidade posse. Deus te abençoe !!!
humana, por ainda estarmos
Pb. Marcos F. Zanellato
presos neste corpo de

Celular e adolescentes: Uma relação perigosa

Uma pesquisa feita em
Flandres, na Bélgica, com
1.656 estudantes de 13 a 17
anos, revelou que o uso do
celular à noite é prática
recorrente
entre
os
adolescentes e isso está
diretamente relacionado ao
aumento do nível de cansaço
desses jovens após algum
tempo.

pecado, morreu no meu e no
seu lugar para que mediante
a fé em Jesus Cristo o
Salvador,
sejamos
santificados e nos tornarmos
herdeiros da vida eterna. “O

Por outro lado, um melhor
rendimento escolar está
relacionado a uma boa noite
de sono. Estudos revelam que
adolescentes que dormem
menos estão mais propensos
a problemas cognitivos ou
comportamentais em sala de
aula. Os pais devem estar
alerta: é preciso restringir ou
proibir o uso do celular após a
hora de dormir.
Especialistas recomendam que
crianças e adolescentes
tenham entre oito e dez horas
de sono por noite para manter
uma vida saudável e um bom
desempenho durante o dia.
Além disso, os pais que
desconfiam que seus filhos
estejam sofrendo de distúrbios
do sono devem recorrer a
consultas com pediatras ou
especialistas na área. E dar
conselhos como: durma bem
para melhorar suas notas.

www.brasilescola.uol.com.br

Não se deve ser dogmático,
todavia, em declarações sobre
as
confirmações
da
arqueologia, pois ela também
cria vários problemas para o
estudante da Bíblia. Por
exemplo: relatos recuperados
na Babilônia e na Suméria
descrevendo a criação e o
dilúvio de modo notavelmente
semelhante ao relato bíblico
deixaram perplexos os eruditos
bíblicos. Há ainda o problema
de
interpretar
o
relacionamento entre os textos
recuperados em Ras Shamra
(uma localidade na Síria) e o
Código Mosaico. Pode-se,
todavia, confiantemente crer
que respostas a tais problemas
virão com o tempo. Até o
presente não houve um caso
sequer em que a arqueologia
tenha demonstrado definitiva e
conclusivamente que a Bíblia
estivesse errada!

A palavra arqueologia vem de
duas palavras gregas, archaios
e logos, que significam
literalmente “um estudo das
coisas antigas”. No entanto, o
termo se aplica, hoje, ao
estudo de materiais escavados
pertencentes a eras anteriores.
A arqueologia bíblica pode ser
definida como um exame de
artefatos antigos outrora
perdidos e hoje recuperados e
que se relacionam ao estudo
das
Escrituras
e
à
caracterização da vida nos
tempos bíblicos.

tempos bíblicos, o que
passagens obscuras da Bíblia
realmente significam, e como
as narrativas históricas e os
contextos bíblicos devem ser
entendidos. A Arqueoloia
também ajuda a confirmar a
exatidão de textos bíblicos e o
conteúdo das Escrituras. Ela
tem mostrado a falsidade de
algumas
teorias
de
interpretação da Bíblia. Tem
auxiliado a estabelecer a
exatidão dos originais gregos e
hebraicos e a demonstrar que
o texto bíblico foi transmitido
com um alto grau de exatidão.
A arqueologia auxilia-nos a Tem confirmado também a
compreender a Bíblia. Ela exatidão de muitas passagens
revela como era a vida nos das Escrituras, como, por www.estudosbiblicosgratis.com

Deus é a própria vida
A vida às vezes parece cair em
pedaços, parece que não tem
jeito. Mas vai dar certo! Como
é que você pode saber?
Porque João 3:16 diz “Deus
tanto amou o mundo de tal
maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo
aquele que nele crê não
pereça, mas tenha a vida
eterna.”

nele. Acredite nele. Permita
que o único no universo que
pode realmente tomar
decisões lhe conforte. Já que
ele não tem necessidades,
você não pode cansá-lo. Uma
vez que ele não envelhece,
você não pode perdê-lo. Já
que ele não tem pecado, você
não pode corrompê-lo. Paulo
disse em Romanos 8:31 “Se
Deus é por nós, quem será
contra nós?”

Aqueles abraços que você Se Deus pode criar um bilhão
sente são de Deus. Confie de galáxias, ele não pode

consertar os nossos erros e
fazer sentido das nossas vidas
falhas? Claro que ele pode! Ele
não só está vivo, mas ele é a
própria vida. João 5:26
confirma para nós que “o Pai
tem vida em si mesmo”. Ele é
Deus. E Deus lhe ama!
Max Lucado

