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 - Jul/16
Dia

Hall

Galeria

10

Márcia e Oliveira

14

Rodhe e Norberto
Minervina e Robson

21

Mirima e Luís Abreu

Aniversários
de
Casamento
*

17
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suficiente para impedir que
fatos indesejáveis venham a
ocorrer, ou seja, por mais que
venhamos nos preocupar com
a violência física ou psicológica,
jamais teremos uma garantia
de que estaremos totalmente
seguros.

Aniversariantes do mês
Marcos Fernando Saraiva Barretto
Marinalda Silva de Souza Silva
Marcos Ribeiro da Hora
Erika Silva Farinelli
Pb. Marcio Pinto Neto
Diac. Marcia Matulevicius
Diac. Francisco Eduardo Luz
Pb. Marcos Fernando Zanellato
Pb. Ariovaldo Rodrigues
Marcos Fernando Zanellato Junior
Gisela Giongo
Simone Araújo de Souza
Diac. Eunice Romera Rosa Scisci
Antonio Angelo Nabeiro
Diac. Veridiana Young Messias Rosa
Paulo Cesar de Lima
Ricardo de Lima Costa

Casal
Diac. Adeilson Antunes de Oliveira &
Marizete Santos de Oliveira
Pr. Eraldo Galvão &
Diac. Kelly C. de Alenacar Stefanov Galvão

13-jul
16-jul
17-jul
17-jul
18-jul
21-jul
21-jul
23-jul
24-jul
24-jul
26-jul
26-jul
28-jul
28-jul
29-jul
30-jul
30-jul

Data

Anos

Bodas

03/07

13

Linho

22/07

22

Louça

*A partir de 10 anos de união
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Já para a Igreja do Senhor,
que tem maior preocupação
com a violência espiritual,
apesar da recomendação
bíblica, “Sede sóbrios; vigiai;

Foi
uma
campanha
militar
desencadeada
pelos Estados Unidos, em
resposta aos ataques de 11 de
setembro. O então Presidente
dos Estados Unidos, W. Bush,
declarou a "Guerra ao Terror"
c o m o
p a r t e
d e
sua estratégia global de
combate ao terrorismo.
Inicialmente com forte apelo
religioso neoconservador, Bush
chegou a declarar uma
"Cruzada contra o Terror" e
contra o "Eixo do Mal", no que
ficou conhecido como Doutrina
Bush. Isto gerou forte reação
entre os aliados europeus, que
acabaram exigindo maior
moderação no uso de conceitos
histórico-religiosos
na retórica antiterror. "Assim
que Bush fez seu discurso
sobre as 'cruzadas' (algo com
tremendo
significado
para muçulmanos e cristãos),
poucos dias depois do 11 de
setembro, soube-se que o

atentado seria tratado como
um ato de guerra".
Terrorismo
é
o
uso
de violência, física ou
psicológica, através de ataques
às instalações ou à população,
de modo a incutir medo
e pânico.
É impressionante, como as
pessoas têm uma preocupação
tão grande com a violência
física ou psicológica e quase
nenhuma com a violência
espiritual, contrariando a
advertência de Jesus, que
disse: “E, não temais os que

matam o corpo, mas não têm
poder para matar a alma.
Temei antes, aquele que pode
destruir no inferno tanto a
alma como o corpo.” Mt 10:28
As nações instituíram uma
força tarefa internacional para
combater incessantemente o
terrorismo, no entanto, todo
este esforço não tem sido

porque o diabo, vosso
adversário, anda em derredor,
bramando como leão,
buscando a quem possa tragar;
Ao qual resisti firmes na fé,
sabendo que as mesmas
aflições se cumprem entre os
vossos irmãos no mundo.” I Pe
5:8 e 9

Sabemos que não é a nossa
destreza, ou força, ou
capacidade de fazer alguma
coisa, que poderá nos livrar
de um ataque do inimigo, e
sim o Poder do nosso Deus,
como diz o salmista: “Se você

fizer do Altíssimo o seu
refúgio, nenhum mal o
atingirá, desgraça alguma
chegará à sua tenda. Porque
a seus anjos ele dará ordens a
seu respeito, para que o
protejam em todos os seus
caminhos; com as mãos eles o
segurarão, para que você não
tropece em alguma pedra.” Sl
91:9 à 12
Continua...

Continuação...

Portanto, apresentar Jesus
Cristo, O Príncipe da Paz à
humanidade é uma questão
urgente, pois estamos em
guerra, e a Igreja de Cristo é

Benefícios dos
exercícios para
adolescentes

Já falamos aqui algumas vezes
sobre os diversos benefícios
da prática regular de
exercícios, entre os quais
estão o fortalecimento do
sistema imunológico, a
prevenção e a recuperação de
doenças, além da melhora do
humor e do sono.
Obviamente, isso vale para
todas as idades. Mas você
sabia que os exercícios podem
oferecer benefícios adicionais
para os adolescentes? É isso
mesmo!
Além
do

a força de paz que o mundo malignos e resgatar os cativos.
necessita.
Pense nisto, reflita e tome
Então, fica o convite para posse. Deus te abençoe !!!
militar no exército de Deus,
que tem o Senhor Jesus Cristo
por General, combater o
inimigo, anular os intentos
Pb. Marcos F. Zanellato

condicionamento físico,
mais jovens podem
beneficiar de uma série
aspectos relacionados
universo da prática
atividades físicas.

os
se
de
ao
de

-A prátic a regular de
exerc íc ios c os tuma ter
impacto direto e real na
autoimagem, aumentando a
segurança e a autoestima dos
adolescentes.
- Adolescentes passam grande
parte do tempo ocupados com
a escola e as provas. O
exercício físico é uma das
melhores formas de relaxar a
mente dos jovens e também
estimula a capacidade de
aprendizado.
- Estudos mostram que
adolescentes ativos tendem a
ser menos solitários e tímidos,
além de apresentarem menos
sentimentos de desamparo.
Essas situações são bastante
comuns nessa fase da vida,
por isso os exercícios podem
ser cruciais nessa idade.
- Aderir a um programa de
treinamento ou à prática
regular de um esporte pode
promover a adesão a outros
programas escolares, como
aulas de reforço ou de
redação.

- O exercício consome tempo
e energia e, assim, reduz a
chance de que o adolescente
s e s i n t a e n t e d i a do e
ins atis feito . Um j o vem
interessado em obter força e
condicionamento físico pode
se sentir menos tentado a
experimentar drogas e álcool.
- O exercício aeróbico parece
ter efeito positivo sobre o
comportamento, o estresse e
a ansiedade. A atividade libera
endorfinas, que contribuem
para a sensação de bemestar. Em uma fase de
oscilações
de
humor
associadas aos hormônios,
quanto mais endorfinas,
melhor.
- O exercício é um excelente
canal para liberar a pressão e
melhora o comportamento
agressivo, que também é
muito
comum
na
adolescência.
Se você é jovem ou tem filhos
adolescentes, não perca
tempo! Invista na prática
regular de exercícios e
observe
todos
esses
benefícios!

Fonte:
www.blog.selecoes.com.br

Descobertas da NASA provam que descrição bíblica sobre a criação
é “cientificamente precisa”
refugo e detritos da sua
estrela central, coincidindo
com a descrição do livro de
Gênesis, que prega que o
planeta era sem forma e vazio
em seus estágios iniciais de
desenvolvimento.

A ciência e a religião por
muitas vezes tem versões
diferentes para os mesmos
fatos, e em muitas questões,
as teorias se opõem
completamente ao que a
Bíblia diz.

Os cientistas da NASA
afirmaram ainda, segundo
informações do PRNewsWire,
que a descrição bíblica do livro
de Gênesis é “incrivelmente
precisa, tendo em vista o fato
de que a palavra hebraica
traduzida ‘dia’ (yom) pode
significar vários períodos de
tempo, e não apenas um
período de 24 horas”, o que
coincidiria com o relato bíblico
de que Deus criou o mundo
em “dias”.

Uma pesquisa encomendada
pela NASA publicada há algum
tempo, deu sentido ao
versículo 2 do primeiro
capítulo de Gênesis: “E a terra
era sem forma e vazia; e Essas descobertas da Nasa
havia trevas sobre a face do também revelaram que como
abismo”.
um planeta amadurece dentro
de seu casulo empoeirado de
Dados coletados por um forma gradual, acaba sugando
satél ite científico, que toda a poeira entre ele e o sol,
circunda o sistema estelar o que seria compatível com o
CoKu Tau 4, na constelação que o livro de Gênesis diz no
de Touro, levaram à conclusão versículo três: “Haja luz”, que
de que planetas como a Terra a ciência trata como “Luz
se formam na escuridão de difusa”.
Escritura nos lembra, “Deus
tem nos dado tudo que
O salmista diz “Sempre tenho precisamos para viver uma
o Senhor diante de mim. Com vida piedosa” (2 Pedro 1:3). E
ele à minha direita, não serei esta vida começa com uma
mudança de paradigma.
abalado”. (Salmo 16:8)

Tudo o que você precisa

Precisa de mais energia? Já
tem. Mais bondade? É sua.
Você precisa de mais auto
controle? Ou auto confiança? É
só apertar no acelerador. A

Segundo o PRNewsWire,
somente nos últimos estágios
de formação do planeta, a luz
do sol, já existente, a lua e as
estrelas seriam visíveis da
Terra: “Esta informação
corresponde a Gênesis 1:16,
para o dia quatro da criação,
quando se olha pelo contexto
do idioma hebraico. ‘E Deus
passou a fazer (‘a-sah’) os
dois grandes luminares […] e
também as estrelas’. A palavra
hebraica ‘a-sah’ não significa
criar, mas sim para realizar,
ou levar a termo”, escreveu
Paul Hutchins no portal.
Os dados da NASA mostram
que a Terra foi formada a
partir de resíduos e detritos
do sol, e que a luz surgiu
lentamente em etapas, na
forma exata que foi descrita
em Gênesis, e fazendo a
passagem
bíblica
ser
reconhecida
como
“cient ificam ent e p reci sa
quando lida no contexto de
sua linguagem original, o
hebraico”.
Fonte:
noticias.gospelmais.com.br

Canaã você confia. No deserto
você procura a atenção de
Deus, mas na terra prometida,
você já tem a bondade de
Deus. No deserto você duvida
da sua salvação, mas em
Canaã você sabe que é salvo.
Como Josué e os Israelitas Você passa de querer ter –
marchando para Canaã, você para acreditar que você já
não precisa lutar PARA vitória. tem!
Você luta DE vitória. No
deserto você laboreia, mas em
Max Lucado

