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
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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

14 Miriam e Luiz Carlos
17

Rodhe e Robson
Silvana e Sebastião

25

Márcia e Luiz Carlos

Aniversários
de
Casamento
*

21

como, para trabalhar, para
estudar, para as refeições,
para o lazer, para uma
viagem, como também nos
preparamos para coisas que
requerem um pouco mais de
planejamento, como, a
formação acadêmica, o
casamento, a compra de bens
duráveis, os filhos e etc.
Sendo assim, já que nos
preparamos para quase tudo,
porque também não estarmos
preparados para encontrar
com o nosso Deus.

Aniversariantes do mês
Leandro Nadin
Diác. Luís Carlos de Oliveira Abreu
Simone Pereira de Souza Luz
Maria Nilma Pereira
Andréa Giongo
Diác. Adivaldo dos Santos Donegati
Antonio Picon Sanches
Diácono Adeilson Antunes de Oliveira
Ivani Alves da Costa
Paulo Roberto Cunha Martins
Diac. Rodhe Guiomar Zanellato
Flávia Rodrigues da Silva
Diac. Minervina Santana da Silva
Cynthia Michele Canuto

Casal
Presb. Decio Stefanov Filho &
Walkyria Drozd Stefanov
Wagner do Nascimento &
Maria Elizabete Tavares do Nascimento

15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
21-ago
22-ago
22-ago
24-ago
25-ago
25-ago
27-ago
29-ago
29-ago
30-ago

Data

Anos

Bodas

22/08

14

Merfin

23/08

19

Cretone

*A partir de 10 anos de união
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Este ano será a primeira vez
que os Jogos Olímpicos serão
sediados na América do Sul e
a segunda vez na América
Latina, depois da Cidade do
México 1968. Será também a
terceira vez que acontecerão
no hemisfério sul, depois de
Melbourne 1956 e Sydney
2000. Além disso, será
também a oitava vez que o
Brasil sediará um grande
evento multi esportivo. Serão
disputadas 28 modalidades,
duas a mais em relação aos
Jogos Olímpicos de 2012.
Como os jogos são realizados
com frequência quadrianual, é
comum que os atletas
realizem uma preparação à
altura do evento, pois
procuram ter sucesso nas
competições das suas
m o d a l i d a d e s , o u s ej a ,
desejam coroar o trabalho

planejado e executado com
uma medalha. Certa vez ouvi
um conceito de sucesso, que
não mais esqueci: “Sucesso é
estar preparado diante da
oportunidade”. Acredito que
estes atletas compreendem
bem este conceito.
A palavra de Deus tem uma
recomendação para que a
nossa vida também possa
encontrar o sucesso desejado.
“Portanto, assim te farei, ó
Israel! E porque isso te farei,
prepara-te, ó Israel, para te
encontrares com o teu Deus.”
Am 4:12. Esta advertência é
válida para todos, pois assim
como o atleta se prepara para
uma
competição,
cotidianamente e no decorrer
das nossas vidas, também
realizamos os mais diversos
tipos de preparação, ou seja,
desde as coisas mais simples,

Este encontro se dará através
da morte física ou do
arrebatamento da Igreja, não
importa, o importante é que
todos
terão
esta
oportunidade, e aí vem a
pergunta:
Estamos
preparados ? Se mediante ao
arrependimento, temos
pedido perdão das nossas
transgressões, por intermédio
de Jesus Cristo nosso Senhor
e Salvador, certamente
estamos prontos.

Continua...

Continuação...
O atleta se esforça muito para
estar pronto, para vencer e
para receber uma medalha
corruptível, mas o cristão tem
como recompensa do seu
preparo e na certeza de que
somos mais do que

vencedores em Cristo Jesus,
coroas incorruptíveis: coroa
da vida (Tg 1:12), a coroa da
justiça (II Tm 4:8), coroa da
glória (I Pe 5:1 à 4) e coroa
de alegria (I Ts 2:19).
Portanto, deixe Jesus Cristo
conduzir a sua preparação
para o maior evento de todos

os tempos, o grande e
glorioso “Dia do Senhor”. II
Pe 3:10

Os dias da Criação são Simbólicos ou Literais?

Pense nisto, reflita e tome
posse. Deus te abençoe !!!
Pb. Marcos F. Zanellato

A Bíblia exalta o poder Criador
de Deus e em nenhum lugar
sugere que a Criação tenha
demorado muito para ser
completada. O Salmo 33:9
afirma: ‘Ele falou, e tudo se
fez; ele ordenou, e tudo
passou a existir’.

Crianças Preferem
Eletrônicos a Brincar
Livremente
O Se você tem criança em
casa (ou ao menos tem
momentos de convivência
com uma), pare e pense:
quanto tempo esse pequeno
passa brincando livremente?
Muito possivelmente, a
participar de brincadeiras que
resposta será pouco tempo.
não estejam ligadas à
É isso, pelo menos, o que tecnologia, segundo os pais.
indica a pesquisa Valor do No entanto, 84% desses pais
Livre Brincar, encomendada acreditam que os filhos são
pela marca OMO. Segundo o mais criativos quando estão
levantamento 84% dos pais em brincadeiras em que os
entrevistados acreditam que eletrônicos são deixados de
os filhos não conseguem lado.
brincar
tanto
quanto
deveriam.
A preferência das crianças
por eletrônicos é tão grande
Para 64%, as oportunidades que outro ponto da pesquisa
de brincar da geração atual revela que 89% delas
são menores do que aquelas preferem participar de
que eles tiveram. Enquanto atividades esportivas virtuais
isso, 85% das crianças que a praticar alguma modalidade
vivem no país não querem na vida real.

Para evitar que isso se torne
um problema na vida dos
pequenos, é necessários que
pais
e
responsáveis
equilibrem as atividades
presentes na rotina dessas
crianças. No entanto, 75%
dos pais admitem que sentem
dificuldade neste sentido.

Fonte:
Dados disponíveis no site
www.omo.com.br

Alguns entretanto tentam
conciliar a evolução com a
criação, concebendo os dias
da criação como simbólicos.
Segundo eles a palavra
hebraica yom (dia), utilizada
em Gênesis 1, pode significar
um tempo de duração
indefinido, como quando
dizemos em português dia do
juízo.

do período de 24 horas, como
quando dizemos que Deus nos
deu o dia para trabalhar e a
noite para descansar. O
segundo
emprego
é
acompanhado do numeral
“Primeiro yom”, e aponta, sem
sombra de dúvida, para o
primeiro período de 24 horas
utilizado com o sentido de da semana da Criação.
épocas, eras geológicas, ou
Devemos cuidar para não
período fixo de tempo.
sermos enganados por teorias
Em Gênesis 1, o vocábulo yom que, tentando ‘conciliar’ a
se faz acompanhar de um ciência com a Bíblia, se
numeral (primeiro, segundo, desviam dos verdadeiros
etc). Quando isto ocorre o ensinamentos bíblicos, e nos
único significado deste termo desviam da verdade. Deus
é dia (período composto de não precisaria de um, dois, ou
uma parte escura e outra dez mil anos para criar a
clara, abrangendo 24 horas, terra. Ele pode fazer coisas
ou então, mais raramente, a incríveis, num só dia, num só
instante.
parte clara desse período).

Em Gênesis 1:5, yom é
empregado duas vezes:
Chamou Deus à luz Dia e às
trevas, Noite. Houve tarde e
manhã, o primeiro dia.
(Gênesis 1:5) Na primeira
O termo yon na Bíblia sempre utilização yon é colocado em
aparece se referindo a um dia contraste com a parte escura
de 24 horas – nunca é (noite); refere-se à parte clara

Preferimos aceitar o relato
Bíblico em seu sentido normal
e não figurado. De acordo
com o livro Bíblico de Gênesis
Deus criou este mundo em
sete dias literais.

Seu Pai está aqui

comando de tudo e tem a
palavra final a respeito de
tudo.”

entraria no quarto delas.
Quando eu fazia isso o
Max Lucado
ambiente mudaria. Barulho
estranho? Sons esquisitos?
Quando minhas filhas eram Não tinha importância. Papai
pequenas, às vezes elas havia chegado.
gritavam no meio da noite. O
vento bateria um galho na Você precisa saber disso: seu
janela. Elas ouviriam um Pai está aqui. Aqui como
baru lho n a rua. El as comandante. Aqui com o
clamariam “Papai!” e eu faria exército celestial. Esta é a
o que todo pai faz – chamar a promessa que Deus lhe dá.
mãe delas! Brincadeira. Eu Ele está com você. Efésios
passaria pelo corredor e 1:22 diz “Ele está no

Fonte:
www.novotempo.com

Toda autoridade foi dada a
ele. Ele só precisa levantar
um dedo, e milhares e
milhares de anjos poderosos
responderão ao seu chamado.

