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 20h00

Diáconos de Plantão - Mai/16
Hall

Galeria

01

Kelly e Luis Abreu

Madalena e Luiz Carlos

05

Miriam e Robson

08

Simone e Oliveira

12

Veri e Francisco

Aniversários de
Casamento *

Dia

Kelly e Norberto

Juliany Acero de Mello Rebollo
Diác. Robson Tereskovac
Fernando Carvalho de O. Abreu
Debora Ladeira Calderano Borges
Maria José Rodrigues Giagnório
Antonio da Silva
Onescia Batista de Souza
Maria do C. Palmezan R. Rosa
Diác. Luiz Carlos de Oliveira
Donila de Jesus Silva
Joice Santana da Silva
Giovanna Feroni Cunha dos Santos
Bárbara Fung Silva de Araújo
Diac. Simone Cravo Zenatti
Lucas Afonso Zenatti
Delonita da Silva Reis
Maria Helena Romera Rosa
Roger Paulino Donegati
Rita Meire Dias
Claudia Regina Fakler Rodrigues
Pastor Decio Stefanov
Maria Eliene Cruz
Luciene Fernandes Vieira
Margarida Isabel Nylas Drozd
Maria Terezinha Carmagnhani
Maria de Jesus Carvalho Souza

1-mai
1-mai
4-mai
8-mai
8-mai
10-mai
12-mai
15-mai
15-mai
15-mai
15-mai
16-mai
17-mai
17-mai
17-mai
17-mai
21-mai
21-mai
22-mai
23-mai
23-mai
23-mai
26-mai
27-mai
29-mai
30-mai

Casal

Data

Anos

Bodas

Diác.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

Mauro Cabello de Alencar &
Wania Aparecida Esperandio Alencar

20/05

33

Crizo

Pr. Walter D'Onofrio &
Denise Manastella D'Onofrio

22/05

34

Oliveira

Diaconisa Zelinda Cauz Puzzuoli &
Domênico Puzzuoli

23/05

57

Lípis

Diác. Francisco Eduardo Luz &
Simone Pereira de Souza Luz

28/05

11

Aço

*A partir de 10 anos de união

Uma publicação quinzenal da
Igreja Cristã Evangélica ( Responsável: Luís Abreu)
Rua das Giestas, 1400 – Vila Bela – São Paulo – SP
Tel.: (11 ) 2912-9170-www.icristaevangelica.com.br

Ano 7 – nº 133 - Maio/16
o resultado é a fraqueza, o
pecado e a queda.
Deus sempre tem algo a nos
ensinar, até nas fraquezas e
períodos de seca espirituais,
temos que aprender com
nossos erros, Jesus advoga ao
nosso favor, Ele deposita
confiança no retorno dos seus
filhos que porventura tenham
ficado a beira do caminho.
Nesta última terça-feira o ex
presidente da República e
atual Senador, Fernando
Collor, apresentou uma
proposta ao vice-presidente
da República, Michel Temer
que , pelo visto, será o
próximo presidente, pelo
menos na visão de Collor,
para a "reconstrução do país".

Interessante uma pessoa
como Collor ter a iniciativa de
reconstruir o Brasil, um
homem que não tem nenhum
crédito com a população, que
sofreu
processo
de
impeachment, que confiscou a
poupança dos brasileiros na
época em que governou e,
não tem apoio, pelo menos da
maioria dos brasileiros. Parece
contraditório pensar nas
soluções que ele possa
apresentar.
Esse assunto é apenas um
gancho para o tema que

quero desenvolver, quero
falar sobre reconstrução, mas
antes de tudo quero deixar
claro que não são todos que
estão aptos para ajudar na
reconstrução seja ela qual for.
Vivemos numa sociedade
apelativa no que diz respeito a
condutas, sofremos ataques
de todos os lados, as ideias
mundanas e corrompidas
invadem
de
forma
avassaladora nossa mente,
lutamos contra tudo e contra
todas
as
idéias
e
c o m p o r t a m e n t o s
incompatíveis com nossos
valores.
A Palavra de Deus nos ensina
o caminho que devemos
andar e, mesmo depois de
muitos dias, não nos
esquecemos
do
que
aprendemos, porém, toda
força contrária acaba de
alguma forma destruindo
alguns dos nossos princípios e

O processo de reconstrução é
árduo e demorado muitas
vezes, mas,
não podemos
reconstruir clandestinamente,
temos que saber como fazer e
delegar nas mãos do Deus
todo poderoso a reconstrução
da nossa vida.
1 Cor 3:10-11 diz: “Conforme
a graça de Deus que me foi
concedida, eu, como sábio
construtor, lancei o alicerce, e
outro está construindo sobre
ele. Contudo, veja cada um
como constrói.
Porque ninguém pode colocar
outro alicerce além do que já
está posto, que é Jesus
Cristo ”. Toda atitude de
mudança pra sairmos da
mediocridade de uma vida
espiritual pobre deve estar
fundamentada em Cristo.

Continua...

Continuação...
Talvez sua vida esteja num
caos total, seus planos foram
interrompidos, suas forças
minadas e você não tem
alternativas, mas saiba, existe
um Deus que não falha, que
ama incondicionalmente e

permite a reconstrução mudança, olhe com fé a
daquilo que está detonado e palavra de Deus e desfrute
corrompido. Quero desafiar das bênçãos da reconstrução.
você á lançar suas bases em
Um forte abraço em Cristo
Cristo e começar de novo, não
desanime nem tampouco
Pr Eraldo Galvão
desista de seus sonhos, não é
fácil mas é possível, tem jeito
pra você, comece hoje a

Entendendo a importância da prevenção e
vacinação contra a gripe H1N1
O maior problema da influenza
são as complicações como:
otites e pneumonias, que
podem levar à internação e
até mesmo ao óbito.
Segundo estudos, as infecções
respiratórias representam o
conjunto de doenças mais
relacionadas a idosos e
crianças com menos de 2
anos. O vírus influenza é
responsável por 75% desses
casos. Por isso, a vacinação é
muito importante para a
A campanha nacional de preservação da saúde e bemvacinação contra influenza estar dos integrantes desse
começou neste sábado (30), grupo etário de risco.
com objetivo de imunizar 49,8
milhões de pessoas até dia 20 Medidas de prevenção e a
de maio.
adoção de hábitos simples são
ações fundamentais para
A influenza é uma doença diminuir a circulação dos vírus
respiratória aguda causada da gripe.
pelo
vírus pandêmico
nomeado H1N1. Assim como Confira e aplique em seu dia a
os demais, esse novo subtipo dia para manter sua saúde e
do vírus da influenza é de seus familiares:
transmitido por contato
pessoal, principalmente por - Higienizar as mãos com
meio da tosse, espiro e do frequência;
contato co m s ecreçõ es - Utilizar lenço de papel
respiratórias de pacientes descartável para higiene
infectados.
nasal;

- Cobrir o nariz e boca quando
Seus sintomas são febre, espirrar ou tossir;
tosse, dor de garganta, dores - Higienizar após tossir ou
no corpo e mal estar.
espirrar;

- Evitar tocar mucosas de
olhos, nariz e boca;
- Não partilhar alimentos,
copos, toalhas e objetos de
uso pessoal;
- Evitar aperto de mãos,
abraços e beijo social;
- Reduzir contatos sociais e
evitar dentro do possível,
locais ou ambientes com
aglomeração;
- Evitar visitas a hospitais;
- Ventilar os ambientes.
É relevante lembrar que a
gripe é motivo de atenção e
preocupação das autoridades
sanitárias mundiais. E no
Brasil a vacinação está
disponível na rede privada e
na rede publica.
Não espere e procure logo se
imunizar para que a proteção
seja precoce e eficiente.
Não esqueça
procurar um
médico!!

nunca de
profissional

www.sorrindoparaviver.portald
oholanda.com.br/

Povos não alcançados
acesso, como a maioria de nós
imagina. Na atualidade, há no
mundo 487 cidades com mais
de 1 milhão de pessoas, e
dezenas se encontram dentro
deste contexto: não alcançadas
pelo Evangelho.

Os
departamentos
de
estatísticas cristãos calculam
que, até hoje, menos da
metade da população mundial
com as suas etnias e línguas
tenha sido alcançada pelo
evangelho, a outra parte é
conhecida como “povos não

alcançados”.
Esses povos não tem
conhecimento de quem é Deus,
e, consequentemente, não
conhecem a salvação oferecida
por Cristo Jesus.
Característica

O número exato dos povos não
alcançados varia de acordo
com as definições e requisitos
exigidos. É possível classificar
“povos não-alcançados” a partir
de um grupo considerado como
megapovo
ou
povos
minoritários, considerando a
variedade étnica, complexidade
linguística,
situação
socioeconômica, barreiras
políticas, etc. Desta forma,
estima-se que na atualidade
haja em todo o mundo
aprox imadamente 16.475
grupos distintos, onde mais de
6.664, ou seja, 40,4% dos
povos caracterizados pelas
suas culturas, línguas e raças
ainda não foram alcançados
pelo evangelho do nosso
Senhor e Salvador.

A lista dos povos “nãoalcançados” é imensa. Passa
por todos os continentes, Janela 10/40
grandes metrópoles, vilarejos,
aldeias e tribos. Eles não estão Entre os povos não alcançados
apenas em lugares de difícil e x i s t e o “ C i n t u r ã o d e

Resistência” ao evangelho, que
está localizado na faixa do
globo terrestre que se estende
do Oeste da África, passando
por todo o Oriente Médio e vai
até a Ásia. Esta região
acompanha a linha do equador,
subindo em forma de um
retângulo entre os graus 10 e
40. Esse retângulo foi
denominado como JANELA
10/40. Nessa região encontrase uma grande multidão de
cerca de 3,2 bilhões de pessoas
que ainda não ouviram a
mensagem de salvação através
de
Cristo
Jesus.
Ali
predominam os seguidores do
B u d i s m o
c o m
aproximadamente 1 bilhão e
200 milhões de adeptos, o
Islamismo com um número
próximo de 1 bilhão de
seguidores e o Hinduísmo, com
mais de 700 milhões de fiéis.
Dos 50 países menos
evangelizados do mundo 37
desses encontram-se na
JANELA 10/40, onde reside
82% das pessoas mais pobres
do planeta.

www.ieadpe.org.br

berçário… filhos… netos. terminais. Outros oferecem
Voltas e mais voltas, será que vida, mas nenhum outro
oferece fazer o que Jesus faz –
Alguma coisa está errada – não tem algo além disso?
nos reconectar – à vida!
sentimos uma desconexão. O
que nós esperamos que vai Jesus se apresenta com um
trazer
vida,
só
t r a z convite para reconectar em 1 Pedro 1:3-4 diz “Ele nos
para uma
quantidades
p e q u e n a s . Efésios 2:5, de que ainda que r e g e n e r o u
Conectamos com uma carreira estivéssemos mortos em esperança viva, por meio da
e encontramos sentido em nossas transgressões e ressurreição de Jesus Cristo
família, porém ansiamos por pecados, e separados da vida dentre os mortos, para uma
algo mais. Primeiro o em Deus, aquele que acreditar herança… guardada nos céus.”
emprego,
d e p o i s u m a que Jesus é o Cristo é nascido E o futuro começa agora!
promoção.
Um
d i a , de Deus. Renascido! Ele
Max Lucado
casamento,
depois
o sussurra vida em vidas

O futuro é agora

