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

Ano 7 – nº 137 - Julho/16
numa caixa, num pedestal ou
até num lugar de destaque.

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/Ago16
Dia

Hall

Galeria

24 Silvana e Luiz Carlos
28

Veri e Sebastião

31

Simone e Willian

4

Márcia e Adivaldo

Nossa pequena visão que
temos de Deus nos faz pensar
que podemos manipula-lo, e
dizer a Ele quando e como
fazer as coisas , determinamos,
tomamos posse,dentre tantas
coisas sem cabimento.

Aniversariantes do mês
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
Juliana Bossoni Alves
Angelina Oliveira Silva
Pedro Henrique Zanellato
Antonio Carlos Matulevicius
Leandro Nadin
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"E nós esperávamos que fosse
ele o que remisse Israel; mas
agora, sobre tudo isso, é já
hoje o terceiro dia desde que
essas coisas aconteceram"
Essa história ocorre com dois
discípulos de Jesus á caminho
de uma cidade distante 12Km
de Jerusalém, Emaús.
Após 3 dias do maior evento já
visto da época, estes dois
homens estão voltando pra
casa, na tentativa de esquecer
a decepção e frustração à qual
foram submetidos. Na verdade
houve percepção errônea
quanto ao ministério do Mestre
Jesus, quando disseram que
ele redimiria Israel estavam
pensando num líder político
que tivesse a saída para todos
os problemas, afinal foram três
anos convivendo com um
homem que fazia sinais
miraculosos,
expulsava
demônios, curava paralíticos,
cegos e leprosos, que tinha
uma sabedoria inexplicável e

prometia ser a porta das
ovelhas, o único caminho, o
pão da vida, a fonte de água
inesgotável entre tantos outros
adjetivos, estes dois discípulos
voltavam para sua vida antiga,
seus velhos hábitos, pensando
terem feito uma escolha
errada, depositando a fé em
alguém que não foi o que
imaginavam.
À propósito meu amigo leitor,
você se identifica com esses
homens? Temos algumas vezes
a sensação que não estamos
satisfeitos com o Deus que
estamos seguindo, de certa
forma criamos um Deus , sim,
criamos um Deus peculiar e
personalizado, que imaginamos
fazer tudo o que queremos , no
nosso tempo e da forma como
projetamos. Será que estamos
fazendo um deus como fez o
povo de Israel? Será que
projetamos Deus á nossa
limitada maneira de entender
as coisas? Colocamos Deus

Temos a responsabilidade de
nos submeter á grandeza deste
Deus, de caminhar rumo ao
futuro que está preparado para
nós, chega de voltar atrás, de
tentar encontrar guarida no
passado, na vã maneira de
viver, de equiparar-se com
aqueles que não conhecem o
verdadeiro Deus, que a cada
decepção quer deixar seu
mestre , afirmando que ele
está morto e foi deixado num
sepulcro, impotente para agir e
se manifestar . Não podemos
fazer nosso "deus" , temos um
Senhor Todo Poderoso , a
morte ele venceu, triunfou
sobre o pecado, Ele reina sobre
sua igreja, faz o que lhe apraz,
ouve atentamente nossa
oração, está com seus olhos
sobre o justo, nos faz assentar
nos lugares celestiais em Cristo
Jesus.

Continua...

Continuação...
Caminhe rumo à Jerusalém
onde a ressurreição
é
eminente e o Senhor é
reconhecido e adorado, não
vire as costas para tudo o que
Ele já fez, não precisa fazer
um deus conforme á sua
necessidade , deixe que Ele
sente á sua mesa e o partir do

pão seja realidade na sua sua frente depois de ter
vida.
estado com Jesus por todo
caminho.
Muitas pessoas passam a viver
a Experiência do caminho de Volte, ele está vivo!
Emaús porque não conseguem Abra os olhos, Ele está
viver o presente, vivendo sim, contigo!
o passado mórbido e trágico.
Espero que você não deixe
que a solução imediata dos
Grande abraço
seus problemas desapareça na
Pastor Eraldo Galvão

Mais de 20% dos brasileiros
consomem doce cinco ou mais
dias da semana, com as
mu lh e r es l id e r a n do o s
números – 22,1% contra
17,6%. Além disso, 19%
consomem refrigerantes ou
sucos artificiais quase todos os
dias. Desta vez, o percentual é
maior entre os homens –
22,4% contra 16,1%.

maior frequência, nesse caso,
foi registrada entre os homens
Brasileiro consome
(42,6%).O estudo revela que
doces e
64,8% dos brasileiros
refrigerantes em
consomem feijão cinco ou
excesso, mostra
mais dias da semana e que
37,6% da população adulta
estudo
consomem frutas e hortaliças
regularmente. Em 2010, o
índice era 29,9%. As mulheres
são as que mais consomem
frutas e hortaliças – 43,1%
Os dados fazem parte da contra 31,3% entre os
Pesquisa Vigilância de Fatores homens.
de Risco e Proteção para
D o e n ç a s C r ô n i c a s p o r Os números também mostram
Inquérito Telefônico (Vigitel) e que 15,5% dos brasileiros
foram divulgados em sete de substituem o almoço ou o
julho pelo Ministério da Saúde. jantar por lanches. O hábito é
O estudo ouviu brasileiros mais comum entre pessoas
maiores de 18 anos residentes com 65 anos ou mais e,
em todas as capitais do país.
segundo o estudo, tende a
aumentar de acordo com o
Ainda de acordo com a Vigitel, nível de escolaridade.
31,1% dos brasileiros têm o
O estudo ouviu brasileiros hábito de consumir carnes
Fonte: Agência Brasil
maiores de 18 anos residentes com excesso de gordura
em todas as capitais do país
(inclusive frango com pele). A

A teoria da evolução é fato comprovado?
jamais será comprovada. Nos
últimos 200 anos, as idéias
propostas por Charles Darwin
têm se tornado artigos de fé
que servem como a base da
r eli gi ão d e mui to s na
comunidade científica. Mas são
A teoria da evolução é teorias e interpretações, não
ap r es en t ad a c o m t an ta fatos.
confiança
que
muitos
acreditam que seja mais do A noção de macro-evolução
que teoria. Livros didáticos, (ninguém nega a microrevistas e programas científicos evolução, pequenas mudanças
na televisão dão a impressão em organismos já existentes)
que todos aceitam essa teoria sugere que a vida surgiu e se
como a única e mais adequada desenvolve por acaso, sem
explicação das origens da vida, ação inteligente.
Até hoje,
inclusive da vida humana.
nem provas científicas, nem
evidênc ias arqueo ló gic as
Se a Teoria da Evolução for um i r r e f u t á v e i s
foram
fato comprovado, a Bíblia seria apresentadas para sustentar
absolutamente falsa, pois ela essa explicação. Darwin achou
afirma que Deus criou o que mais pesquisas e o
universo e tudo que nele há desenvolvimento tecnológico
(Atos 17:25-28; Hebreus forneceriam as evidências que
11:3). A nossa fé seria vazia e faltavam na época dele.
sem valor, pois a teoria da Aconteceu ao contrário. Quase
evolução contraria os princípios dois séculos se passaram, e as
fundamentais das Escrituras e evidências mostram mais e
até nega a existência de Deus. mais a fraqueza da sua teoria.

poucas provas que sustentam
a teoria neodarwiniana: seus
alicerces teóricos são fracos,
assim como as evidências
experimentais que a apoiam".
A Bíblia não menciona a teoria
da evolução, mas apresenta
como fato a criação por Deus.
A explicação bíblica, também,
fica fora dos limites dos
laboratórios científicos. A
grande maioria dos seres
humanos olha para a evidência
ao seu redor e aceita, por fé, a
idéia de criação por Deus:
"Porque os atributos invisíveis

de Deus" são "percebidos por
meio das coisas que foram
criadas" (Romanos 1:20). A
nossa fé é bem colocada, e
nada teme da investigação
científica. E a fé dos
evolucionistas? "Diz o

insensato no seu coração: Não
há Deus" (Salmo 14:1).
www.estudosdabiblia.net

Essa teoria, que domina e Jerry Coyne, da Universidade
limita o pensamento de muitos de Chicago diz: "Concluímos cientistas hoje, nunca foi e inesperadamente - que há
o Alto e Santo Barão, o Czar, o palavras para falar, tire isso do
Suserano. É só falar a palavra, seu bolso:
A frase, em nome de Jesus, Jesus!
Pai, o Senhor é bom.
não é um voto vazio. É uma
declaração de verdade! Seu E ore! Quando você ora em Eu preciso de ajuda. Cure-me
câncer não está no controle, no me de Jesus , D eus e perdoe-me.
Jesus está. A economia não responde. E já que Deus é Eles precisam de ajuda.
está no comando, Jesus está. bom, a oração é boa. Já que Obrigado.
Deus se importa com você, Em nome de Jesus, amém.
O vizinho mal humorado não suas orações têm importância
controla o mundo – Jesus, é o no céu. Você nunca está sem
Max Lucado
Senhor! O Senhor é o CEO, o esperança, meu amigo, pois
P r e s i d e n t e , o R e i , o você nunca está sem uma
Governante Supremo, o oração. E quando você não
Monarca Absoluto. O Senhor é c o ns egue enc o ntra r as

Tudo o que você precisa

