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 - Ago1/Set 16
Dia

Galeria

28

Kelly e Norberto

Minervina e Francisco

1

Miriam e Adivaldo

4

Nice e Luís Abreu

8

Rodhe e Sebastião

Aniversários de
Casamento *

Hall

Madalena e Oliveira

Aniversariantes do mês
Flávia Rodrigues da Silva
Diac. Minervina Santana da Silva
Cynthia Michele Canuto
Pb. Decio Stefanov Filho
Ivone Matulevicius
Tatiane Cristal Figueiro
Percival Amaral Ramos Junior
Rosimeire Aparecida André Neri
Marcelo Zanotto
Vera Lucia Acero
Luzia Marta Honório
Jose Roberto Abreu de Carvalho
Elania Jesus Silva

29-ago
29-ago
30-ago
1-set
6-set
9-set
11-set
12-set
12-set
12-set
14-set
14-set
14-set

Data

Anos

Bodas

01

31

Nacar

Márcia Cristal Figueiro &
Luiz Carlos Gomes Figueiro

08

26

Alexandrita

Diác.Sebastião Rodrigues da Silva &
Diac. Minervina Santana da Silva

20

38

Carvalho

Gabriel do Rosário Guizé &
Andréa do Nascimento Guizé

21

14

Marfim

Casal
Diác. Ariovaldo Rodrigues &
Claudia Regina Fakler Rodrigues
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Presenciamos nestes últimos
dias em nosso país as
Olimpíadas Rio 2016. Este é,
sem duvida, um dos mais
importantes
eventos
esportivos do mundo.

Pensando um pouco no nosso
cotidiano queria transportar
um pouco desses momentos
vividos nas olimpíadas para
nossa realidade, nosso dia a
dia, nossa jornada infindável.

Todos os países preparam
seus atletas, investem em
pessoas e tecnologias afim de
obter resultados.

A Palavra do Senhor ensinanos que devemos nos
preparar para uma grande
corrida, a da vida, sim uma
corrida que tem uma
premiação para aqueles que
atingirem seus objetivos.
Temos que lutar contra nossa
velha natureza, correr a
carreira que nos foi proposta,
devemos remar contra as
correntezas do mundo, pular
os obstáculos que estão
diante de nós, arremessar
para longe o peso que o
pecado traz consigo. A Palavra
de Deus nos ensina que
quando passamos todos os
nossos limites podemos
dizer : "Tudo posso naquele
que me fortalece".

A busca incessante de
superação
gera
uma
expectativa gigantesca na
plateia e nos preparadores , a
mídia pre ssiona e os
competidores oponentes
criam um cenário de grandes
combates.
Em meio a tantos jogos e
competições existe um
conflito paralelo, uma jornada
incansável daqueles que
organizam, que são os
responsáveis pela segurança e
pelo espetáculo fora de cena,
são esses os grandes "atletas"
que correm para que tudo dê
certo e o resultado seja
satisfatório.

Paulo diz que há um desafio
enorme para conquistarmos
nossa santidade, uma luta

imensa para manter o
equilíbrio entre fé e obras,
uma
maratona
de
aprendizagem e um desafio
ainda maior, ser melhor que
nós mesmos a cada dia. O
maior empenho que devemos
ter nessa jornada em busca
das "medalhas de ouro" é sem
dúvida o de vencer aquilo que
está em nós, as dificuldades
de
amar,
perdoar,
compreender, ser sincero,
não
buscar o interesse
próprio e sofrer por amor a
Deus.
Meu irmão, quais são seus
desafios? Quais as barreiras
que você tem encontrado? Sei
que não é nada fácil mas
temos um propósito que nos
motiva a tentar bater nossos
"recordes” , um caminho
excelente, uma vida eterna de
Glória.
Deus nunca disse que seria
fácil atingir o pódio, que nossa
coroação seria sem disputas,
não! É com lutas, com suor e
sofrimento, mas o resultado
será surpreendente, temos
um preparador infalível que
nos dá uma palavra de
comando em todas as
circunstâncias, Ele ordena a
bênção, sara as feridas, dá
descanso ao cansado, água a
quem tem sede e refrigério no
tempo da angústia.
Continua...

veja se tem se aplicado o "Mas em todas estas coisas
suficiente para vencer seus somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos
Você tem sido um bom desafios.
amou" (Romanos 8:37).
competidor? Não no sentido
de ser melhor que os outros Que o Senhor Deus com sua
em alguns aspectos, mas infinita Graça e Misericórdia Força, Fé e objetivo, a corrida
melhor que você mesmo dia te capacite a vencer todos os
não para.
após dia?
limites, conte com seu Pastor,
com
seus
irmãos
e
Deus os abençoe
Pense e reflita nessas simples principalmente com seu Deus
Pr Eraldo Galvão
palavras que acaba de ler e
Continuação...

Crianças dos EUA
comem 3 vezes mais
açúcar do que
deveriam
(A pesquisa é de lá mas vale
aqui também )
As crianças americanas
comem três vezes mais
açúcares adicionados do que
deveriam, alertou um grupo
líder em saúde dos Estados
Unidos nesta segunda-feira,
pedindo
que
sejam
estabelecidos limites mais
estritos de consumo durante
a infância.

máximo 100 calorias por dia,
de
acordo
com
as
recomendações da American
Heart Association (AHA).
Isso significaria nada de
bolos, biscoitos ou sorvete
para as crianças até seu
segundo aniversário, e menos
de seis colheres de chá (25
gramas) por dia de açúcar
adicionado para aqueles com
idade entre dois e 18 anos.

Bebês e crianças com menos
de dois anos não devem
comer nenhum alimento com
adição de açúcar, e as
crianças maiores devem
ingerir uma quantidade de "Até lá, a melhor maneira de
açúcar equivalente a no evitar a adição de açúcares

na dieta do seu filho é servir
principalmente alimentos de
alto valor nutricional, como
frutas, legumes, cereais
integrais, produtos lácteos
com baixo teor de gordura,
carnes magras, aves e peixes,
e limitar os alimentos com
baixo valor nutricional",
recomenda a associação.
www. zh.clicrbs.com.br

Evidências confirmam existência de Adão e Eva
científicas, para que possam
defender a confiabilidade da
Bíblia, começando por Gênesis.
No documentário, ela estuda
algumas descobertas recentes
da genética, que colaboram
para um entendimento maior
do relato da criação na Bíblia.
Ela aponta para a pesquisa de
DNA mitocondrial feito pelo
geneticista Nathaniel Jeanson.
“Ele mostra claramente que o
ancestral humano comum de
todos nós (Eva bíblica) viveu
dentro do período bíblico de
apenas milhares de anos
atrás.”

Uma conceituada geneticista
molecular americana decidiu
fazer um documentário para
mostrar a historicidade de
Adão e Eva. Para ela, as
descobertas modernas no
campo da genética confirmam
os ensinamentos da Bíblia de
que todos os seres humanos
descendem de um casal
original.

A doutor Purdom defende que
aceitar a existência histórica de
Adão e Eva é imprescindível
para uma c o mpreens ão
adequada do evangelho.
“Entender que Adão e Eva
eram pessoas reais ajuda as
pessoas a perceberem a
necessidade de um salvador,
por que foram eles que
trouxeram o pecado”, explica.

A doutora Georgia Purdom
possui Ph.D. em genética
molecular pela Universidade
Ohio State afirma: “Um dos
maiores
debates
no
cristianismo diz respeito às
duas primeiras pessoas, Adão
e Eva, se eram reais ou o
produto de mitos”.

“Jesus é a solução para o
problema do mal, que
começou em Gênesis 3. Paulo
fez essa conexão muito clara
em Romanos 5 e 1 Coríntios
15″, defende.

Qual o seu destino

para o trabalho e para o encontram um significado em
ministério que ele quer que seu trabalho. Imagine o
você realize.
impacto que esta infelicidade
tem na saúde, na família e no
Lembre-se, Deus lhe ama desempenho destas pessoas.
demais para lhe dar um
serviço e deixar de fornecer- Procure algo que você tem
lhe as habilidades para realizá- prazer em realizar, e o faça
lo. O que você faz como tão bem que pessoas lhe
carreira deve se conformar pagarão para fazê-lo. Isso não
com o seu desenho. Um é só um bom conselho – é o
estudo revela que apenas 13 desenho de Deus!
por cento dos trabalhadores

Max Lucado
Como é que você pode saber o
que fazer com a sua vida?
Qual o seu destino? Seu
conjunto de talentos – suas
habilidades – é seu mapa. Isso
lhe leva a seu destino. Note os
seus pontos fortes. Eles são
pistas que lhe levarão aonde
Deus quer que você esteja,

Para a doutora, os cristãos
devem estudar as informações

Aos que pedem “provas” para
contradizer as reivindicações
dos evolucionistas, Purdom
esclarece que “A genética
mo s tr a c la ra m ent e que
humanos e chimpanzés não
compartilham um ancestral
comum.
Há muitas, muitas
diferenças em seu DNA que
minam completamente a
possibilidade de ancestralidade
compartilhada”.
Fonte: MT Agora - Gospel
Prime

