Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes
9h às 12h
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
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também em Cristo Jesus, que,
sendo em forma de Deus, não
teve por usurpação ser igual a
Deus, mas esvaziou-se a si
mesmo, tomando a forma de
servo, fazendo-se semelhante
aos homens;” Filipenses 2:5 à

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

7.

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

Aniversariantes do mês
Diáconos de Plantão - Jun/16
Dia

Hall

Galeria
Minervina e Robson

Simone e Oliveira
Miriam e Robson

19

Rodhe e Luís Abreu

23

Minervina e Sebastião

Aniversários de
Casamento *

12
16

Silvana e Francisco

Antonio Cezar de Moraes Paiva
Gabriel do Rosário Guizé
Joelma Cardoso dos S. Basílio
Maria Feitosa Ibiapino
Welen Carro Gonzaga
Wesley Carro Gonzaga
Natália Matos Dintof
Esthefany das Dores Carvalho
Dyonísia Lourenço Ribeiro

18-jun
19-jun
19-jun
21-jun
21-jun
21-jun
25-jun
26-jun
29-jun

Casal

Data

Anos

Bodas

Diaconisa Denilde F. Alves da Silva &
Jose Wilson da Silva

06/06

24

Opala

Maria do Carmo Palmezan R. Rosa &
Diac.Norberto Romero Rosa

10/06

33

Crizo

Pr. Renato Donizeti Dias &
Rita Meire Dias

19/06

23

Palha

Antônio Ângelo Nabeiro &
Renata Farinelli Nabeiro

25/06

11

aço

*A partir de 10 anos de união
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Na época da universidade,
lembro-me de um professor,
que por diversas vezes, citou o
exemplo de uma colega do
corpo docente, com formação
acadêmica em Doutorado na
Engenharia da Computação,
Consultora Organizacional e
que no exercício das suas
atividades não tocava no
teclado de um computador.
Este professor tinha a intenção
de passar uma mensagem, de
que os estudos podem conduzir
o indivíduo a um patamar tão
superior, que coisas simples e
triviais tornam-se dispensáveis
para este indivíduo tão
poderoso e culto.
É interessante, como pessoas
julgam-se tão importantes e/ou
julgam aos outros como não
tendo importância alguma.
Como no dito popular “Sem
eira e nem beira”. Cujo
significado é o seguinte: Quem

possuísse uma eira era
proprietário e produtor, com
terras, casa e bens. Quer dizer
que tinha riqueza, poder e
status social. Já a beira é a aba
da casa, aquela extensão do
telhado que serve para
proteger da chuva. "Quem não
tem eira nem beira não é dono
de terra nem de casa.
Nos tempos atuais, é um semteto, um sem-terra. Diz-se de
quem vive miseravelmente, na
extrema pobreza"
Nestes exemplos, nota-se, não
são poucos, os indivíduos que
têm um comportamento
diferente do ensinamento
bíblico.
Nas escrituras, vemos Deus
deixando de lado o seu poder
para se aproximar de todos os
homens, inclusive dos mais
simples e desfavorecidos. “De

sorte que haja em vós o
mesmo sentimento que houve

Ao contrário de Deus, muitos
são os indivíduos, que na
mesma proporção que
adquirem algum tipo de poder,
também, distanciam-se do seu
próximo, porque sentem-se
superiores. Jesus no exercício
do ministério terreno, foi o
exemplo para a sua igreja,
atendendo os pobres, os
órfãos, as viúvas, os enfermos
e a todos os desprezados. Não
só isto, também deu exemplo
de humildade e serviço. “Jesus,

sabendo que o Pai tinha
depositado nas suas mãos
todas as coisas, e que havia
saído de Deus e ia para Deus,
levantou-se da ceia, tirou as
vestes, e, tomando uma toalha,
cingiu-se. Depois deitou água
numa bacia, e começou a lavar
os pés aos discípulos, e a
enxugar-lhos com a toalha com
que estava cingido. Aproximouse, pois, de Simão Pedro, que
lhe disse: Senhor, tu lavas-me
os pés a mim ? Respondeu
Jesus, e disse-lhe: O que eu
faço não o sabes tu agora, mas
tu o saberás depois.” João 13:3
à 7.
Continua...

que nos rodeiam, porque o
nosso galardão vem do alto,
É bem possível que ainda daquele que tem todo o
tenhamos alguma dificuldade poder. “Então dirá o Rei aos
para entender os planos de que estiverem à sua direita:
Deus para nossas vidas, mas a Vinde, benditos de meu Pai,
bíblia declara “Mas o justo possuí por herança o reino

Continuação...

te demos de comer? ou com
sede, e te demos de beber?
E
quando
te vimos
estrangeiro, e te hospedamos?
ou nu, e te vestimos?
E quando te vimos enfermo,
ou na prisão, e fomos ver-te?
E, respondendo o Rei, lhes
dirá: Em verdade vos digo que
quando o fizestes a um destes
meus pequeninos irmãos, a
mim o fizestes”. Mateus 25:30

que vos está preparado desde
a fundação do mundo;
Porque tive fome, e destes-me
de comer; tive sede, e destesme de beber; era estrangeiro,
e
h o s p e d a s t e s - m e ; -40.
Estava nu, e vestistes-me;
adoeci, e visitastes-me; estive Pense nisto, reflita e tome
Hebreus 38 e 39.
na prisão, e foste me ver. posse. Deus te abençoe !!!
os justos lhe
Não
devemos
buscar Então
Pb. Marcos F. Zanellato
recompensa terrena e humana responderão, dizendo: Senhor,
das pessoas que ajudamos ou quando te vimos com fome, e

viverá pela fé ! Contudo, se
retroceder, minha alma não se
agradará
dele.
Nós,
entretanto, não somos dos
que regridem para a perdição;
mas sim, dos que crêem e,
salvos, seguem avante .”

Déficit de atenção:
Malefícios da TV no
cérebro das crianças

Tirem as crianças da frente da
TV.
Pesquisadores
descobriram que cada hora
passada diante da televisão
faz com que crianças em
idade pré-escolar aumentem
suas chances de desenvolver
problemas de déficit de

atenção mais tarde. Os
resultados atestam que a TV
pode diminuir os níveis de
atenção das crianças e apoiam
a recomendação da Academia
Americana de Pediatria,
segundo a qual crianças com
menos de dois anos não
devem assistir a programas de
televisão.
“Existem milhares de motivos
para que as crianças não
vejam TV. Estudos anteriores
mostraram que o hábito está
associado a obesidade e
agressividade infantil”, afirma
Dimitri Christakis, pesquisador
do Centro Médico Regional de
Seattle. O resultado do estudo
c o ndu zido pelo do u to r
Christakis foi divulgado na
edição de abril da revista
Pediatrics, publicada pela
Academia Americana de
Pediatria.

Os pesquisadores não se
preocuparam em saber que
pro g ram as as c rianç as
assistiam, pois, segundo
Christakis, o conteúdo não é o
culpado pelos danos causados
ao cérebro. O problema é a
rápida superposição de
elementos visuais, típica dos
programas de TV. ‘O cérebro
de uma criança se desenvolve
muito rapidamente durante os
primeiros três anos de vida.
Ele está realmente sendo
‘conectado’ neste tempo’, diz
o pesquisador. O estímulo
excessivo durante este
período em particular pode
criar mecanismos danosos à
mente da criança.

www.antroposofy.com.b

Ciência e religião podem caminhar juntas, diz estudo
Avanço da Ciência (AAAS), em
Chicago.
Apesar
da
diversidade religiosa do país,
os cristãos ainda são maioria.
"Isto contrasta com o fato de
que apenas 38% dos
americanos sentem que
ciência e religião podem
trabalhar juntas", explicou
A Universidade de Rice, Texas Ecklund.
(EUA), divulgou uma pesquisa
que mostra que a ciência e a O relatório também revelou
religião podem caminhar que 27% da população nortejuntas. Para chegar a essa americana acredita que
conclusão, 10 mil norte- religião e ciência são como
americanos
f o r a m água e óleo, nunca se
entrevistados, entre eles, misturam. Entre aqueles que
cientistas e evangélicos.
pensam dessa forma, 52%
levam mais em consideração
"Descobrimos que quase 50% as questões espirituais.
dos cristãos acreditam que
ciência e religião podem Ainda de acordo com a
trabalhar juntas e podem se pesquisa, 18% dos cientistas
apoiar", afirmou a socióloga participam, semanalmente, de
Elaine Howard Ecklund.
cultos religiosos. A média
nacional é de 20%. 15% deles
Os
resultados
f o r a m se consideram extremamente
apresentados em um dos religiosos, em comparação a
encontros
anuais
d a 17% da população norteAssociação Americana para o americana.

Não acabou até que acabe Corrie ten Boom costumava
dizer “Quando o trem passa
Em Jeremias 32:27 Deus diz por um túnel e o nosso mundo
“Eu sou o Senhor, o Deus de fica escuro, você pula para
toda a humanidade. Há fora? Claro que não. Você fica
alguma coisa difícil demais no seu lugar e confia no
para mim?” Precisamos saber motorista para lhe conduzir.”
que Deus ainda está no O jeito de lidar com desânimo?
controle. Precisamos saber
c u r a
p a r a
o
que nada acabou até que ele A
diga que acabou. Precisamos desapontamento? Volte e leia
saber que as dificuldades e a história de Deus. Leia de
tragédias da vida não são novo e de novo. Lembre-se
que você não é a primeira
motivo para cair fora.

Além disso, aproximadamente
36% dos cientistas afirmaram
não ter dúvidas sobre a
existência de Deus.
"A maioria do que vemos nos
noticiários é de histórias sobre
estes dois grupos divergentes
sobre questões controversas,
como o ensino do criacionismo
nas escolas", disse Ecklund.
"Portanto, esta é uma
mensagem esperançosa para
os desenvolvedores de
políticas e educadores, porque
os dois grupos não têm que
abordar a religião com uma
atitude de combate. Em vez
disso, deveriam abordar o
tema tendo a colaboração em
mente", concluiu a socióloga.

www.igospel.org.br

pessoa a chorar. E você não é
a primeira pessoa a ser
ajudada. Leia a história e
lembre-se que a história é sua!

Max Lucado

