Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes
9h às 12h
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00

Ano 7 – nº 135 - Junho/16

Segundas-feiras
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Culto nos Lares das 20h às 21h
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h

Essa história nos remete á
nossa realidade atual, devemos
empenhar sacrifício para
termos essa verdade em
nossas mãos e em nosso
coração, vender a verdade
significa desprezá-la, a verdade
que liberta e transforma é uma
conquista que não podemos
desprezar.

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 - Jun-Jul/16
Dia

Hall

Galeria

Márcia e Luiz Carlos
Márcia e Francisco

03

Kelly e Adivaldo

10

Nice e Francisco

Aniversários
de
Casamento *

26
30

Aniversariantes do mês
Esthefany das Dores Carvalho
Dyonísia Lourenço Ribeiro
Sueli Zaramello Amianti
Alenilda Gomes de Alburquerque
Diac. Elenir de Alencar Stefanov
Maria Silvana da Silva Donegati
Maria Sandra da Costa
Mauro Cabello de Alencar
Bruno Silva Ribeiro
Diac. Mirian Couto Giongo
Marcos Fernando saraiva barreto

26-jun
29-jun
1-jul
2-jul
3-jul
3-jul
4-jul
5-jul
6-jul
8-jul
13-jul

Casal

Data

Anos

Bodas

Antônio Ângelo Nabeiro &
Renata Farinelli Nabeiro

25/06

11

Aço

Diac. Adeilson Antunes de Oliveira &
Marizete Santos de Oliveira

03/07

13

Linho

Pr. Eraldo Galvão &
Diac. Kelly C. de Alenacar Stefanov Galvão

22/07

22

Louça

*A partir de 10 anos de união
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O termo acima certamente já
foi ouvido muitas vezes e por
muitas pessoas. Quando há
algo que não nos interessa
utilizamos esse jargão . Essa
frase marca rejeição e
desinteresse
e
afasta
possibilidades. O texto de Pv
23:23 diz o seguinte : " compra
a verdade e não a vendas".
Pensando nesse texto descobri
coisas importantes a respeito
da verdade.
A Bíblia dá a ideia de valor,
pois sabemos que a verdade
não pode ser comprada.
Normalmente não damos valor
àquilo que não custa nada. A
igreja católica no passado
proibia a leitura da Bíblia e
quando o padre descobria que
alguém possuía um exemplar,
logo a tomava para queimá-la ,
isso porque não queriam se
comprometer com as falsas

doutrinas que disseminavam e
para que o povo não tivesse
conhecimento que culminaria
no fim da "escravidão " cultural
e religiosa. Existia naquela
época os colportores, esse
termo veio do francês que
significa "aquele que transporta
no pescoço", eram homens,
geralmente missionários, que
traziam numa bolsa a tiracolo
as Bíblias e as distribuíam
gratuitamente para as pessoas,
e estas quando indagadas
pelos padres as entregavam
sem resistência.
Pensando
em
alguma
estratégia, os missionários
passaram a vender as Bíblias
ou trocar por objetos de valor
correspondente, isso fez com
que as pessoas pudessem ler
com mais frequência e as
escondia quando eram
procuradas pelo Clero católico.

A verdade é o caminho para o
sucesso, a ponte entre a
ignorância e o conhecimento,
ela sempre prevalece, eu digo
que a verdade é sempre
melhor que a mentira, é mais
fácil conduzir a vida na
verdade. A mentira custa muito
caro e envolve-nos numa teia
de outras mentiras, Jesus veio
destruir as obras do diabo, veio
implantar no coração do
homem a verdade, Ele nos
ensina a andarmos nela,
cingindo os nossos lombos e
desfrutar de todas as riquezas
decorrentes dessa aquisição.

Continua...

Continuação...
Meu irmão, você deve ter o
desejo da santificação, a
leveza da retidão e a força
para trilhar uma vida estribada
na palavra de Deus que é a
verdade
absoluta
e
incontestável, Cristo disse ser

Ele o Caminho, a Verdade e a nela e por ela.
Vida, compre a verdade e não
a venda, saiba que ela é Mentira? Pecado ? Ignorância?
preciosa, guarde-a, use-a, Nem de graça!
torne-a acessível a todos que
Um abraço fraternal
vivem na escuridão da
mentira, no fracasso de uma
Pr Eraldo Galvão
vida de insucessos, proclame a
verdade, ame a verdade, viva

Crianças que
praticam atividade
física podem afastar
o risco de doenças
cardiovasculares e
sedentarismo na
idade adulta
Em época de diversões
eletrônicas, é cada vez mais
raro ver as crianças saírem
para praticar exercícios.
Assim, o sedentarismo pode
ser considerado um fator de
risco para o desenvolvimento
de diversas doenças, como
hipertensão arterial, diabetes,
obesidade,
ansiedade,
aumento do colesterol, infarto
do miocárdio, além de ser
considerado o principal fator
de risco para a morte súbita.

Ler para compreender

Quando
os
saduceus
interrogaram Jesus acerca da
ressurreição, ele respondeu
que eles erraram na sua
doutrina
porque
não
conheceram "as Escrituras,
despertar esse interesse nas de uma criança é passado na
crianças.
escola. Mas, cabe aos pais a
responsabilidade de dar o
A atividade física na infância exemplo e criar oportunidades
auxilia no desenvolvimento do para que seus filhos possam
sistema osteomuscular, no ter uma prática regular de
controle da glicemia, dos exercícios físicos, como a
lípideos e da pressão arterial. pratica de esportes, taiscomo,
Além diss o, ajuda no judô, futebol, ballet, natação,
tratamento da ansiedade, dança entre outros, que, além
depressão e ainda, na de evitar o sedentarismo e a
prevenção de vários tipos de obesidade, podem trazer
câncer.
outros benefícios para as
crianças como, por exemplo, a
Criança com excesso de peso socialização.
tende a ser adulto obeso e
mais propenso a desenvolver
Fonte:
diabetes, hipertensão arterial,
www.sgagora.com.br
acidente vascular cerebral e
infarto do miocárdio cada vez
em idades mais jovens.

Para
diminuir
as
probabilidades
destes
problemas, um estilo de vida
mais saudável, aliado à prática
de atividade física precisam
ser adotados desde cedo. O
estímulo à prática de atividade
física começa desde o A educação física escolar tem
nascimento, onde os pais tem importante papel nesta
o papel fundamental de missão, pois boa parte do dia

Deus agradável ao Senhor" (Efésios
5:10), e que procurassem
"compreender qual a vontade
A verdade é que o Senhor do Senhor" (Efésios 5:17).
revelou
sua
p a l a v r a Estas coisas não seriam
justamente para ser entendida possíveis se a palavra fosse
por todos que honestamente o difícil demais para ler e
buscam, não importa a entender!
inteligência ou nível de
escolaridade. O costume de O fato de existirem muitas
Jesus era de ensinar com s e i t a s ,
doutrinas
e
simplicidade. Assim, ele falava interpretações não deve nos
por meio de parábolas, desanimar em relação à
"conforme o permitia a verdade pura que se revela na
c a p a c i d a d e
d o s palavra de Deus. O apóstolo
ouvintes" (Marcos 4:33). Ele Pedro avisa que como
queria que os homens "surgiram falsos profetas,
entendessem a sua doutrina! assim também haverá entre
vós falsos mestres", e que "os
Depois
da
morte
e ign o r ant es e in st áveis
ressurreição de Jesus, Deus deturpam...as...Escrituras,
continuava revelando sua para a própria destruição
palavra através dos apóstolos deles" (2 Pedro 2:1, 3:16).
e profetas (Efésios 3:5). O Isto deve nos incentivar a
apóstolo Paulo mostrou a sermos mais zelosos na leitura
facilidade com que os irmãos e estudo para entender a
em Éfeso poderiam ganhar palavra de Deus, a fim de
e n t e n d i m e n t o , d i z e n d o sermos por ele aprovados
" qu an do ledes, po deis (veja 2 Timóteo 2:15)!
estudo honesto
requer.

nem
o
poder
de
Deus" (Mateus 22:29). Para
corrigi-los, ele começou
dizendo: "Não tendes lido o

q u e
D e u s
v o s
declarou...?" (Mateus 22:31).
Muitos alegam que a Bíblia é
difícil demais para entender.
Pensando assim, acabam
errando da mesma maneira
que os saduceus, seguindo
suas próprias ideias e
doutrinas de homens ao invés
de dar à Bíblia a atenção e

que

compreender
o
meu
discernimento do mistério de
Cristo" (Efésios 3:4). Por isso,

Fonte:
www.estudosdabiblia.net

ele m andou que el es
provassem sempre "o que é

Não acabou até que acabe Dê a Deus a sua culpa. Conte
para Jesus o que você fez.
Deus tem a palavra final sobre Não segure nada. Fale com
sua vida. E a palavra dele é quanto detalhe puder. A cura
graça! Segundo a Bíblia, Jesus acontece quando a ferida é
disse “o Filho do homem tem exposta à atmosfera de graça.
na terra autoridade para Confissão não é uma punição
perdoar pecados” (Marcos por pecado; é um isolamento
do pecado para que possa ser
2:10).
exposto e removido.
Se você está em Cristo, seu
pecado já foi. Jesus fez a Seja firme em sua oração.
parte dele. Agora faça a sua. Satanás trafega em culpa.

Então diga à culpa dele para ir
embora. E pelos céus, pare de
se atormentar. Jesus é forte o
suficiente para carregar o seu
pecado. Ele não disse que
faria isso? Creia nele. Ele tem
a palavra final.

Max Lucado

