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

Aniversariantes do mês - Set/16
Percival Amaral Ramos Junior
Rosimeire Aparecida André Neri
Marcelo Zanotto
Vera Lucia Acero
Luzia Marta Honório
Jose Roberto Abreu de Carvalho
Elania Jesus Silva
Andréa do Nascimento Guizé
Denise Manastella D'Onófrio
Tiago Alves da Silva
Pr. Renato Donizeti Dias
Maria de Fatima da Rocha
Caroline Messias Rosa
Silvana Rodrigues
Maria Cristina de C. Oliveira Abreu
Mônica Campos de Carvalho Bonora
Jander de Jesus Korolkovas
Damaris Podmowski Leal
Pb. Santiago Peres
Juliane Matulevicius da Silva Borges

11-set
12-set
12-set
12-set
14-set
14-set
14-set
17-set
18-set
19-set
21-set
24-set
25-set
26-set
26-set
27-set
28-set
29-set
29-set
30-set
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brasileiros.
Porém,
economicamente dizendo,
ainda hoje, como a maioria
das nações do planeta,
vivemos interligados pela
economia global, sendo
atingidos por situações que
acontecem em outras partes
do mundo e que fogem ao
nosso controle, porém, nos
afetam, como exemplo,
podemos citar os juros
americanos, a variações
cambiais do dólar e do euro e
a cotação do barril de
petróleo.
Decisões
internacionais que afetam a
economia mundial e são
percebidas aqui. No entanto,
a soberania nacional, permite
que o país tome decisões de
proteção para minimizar ou
anular a influência destas
situações externas.

Diáconos de Plantão - Set 16
Dia

Hall

Galeria

11

Simone e Willian

Silvana e Robson

Aniversários de
Casamento - Set/16*

15 Miriam e Norberto
18

Veri e Oliveira

22

Rodhe e Luís Abreu

Nice e Sebastião

Data

Anos

Bodas

20

38

Carvalho

Gabriel do Rosário Guizé &
Andréa do Nascimento Guizé

21

14

Marfim

Juvêncio Dias Braga &
Delonice Reis Braga

23

21

Zircão

Geralda Faustino da Silva &
Domingos da Silva

26

32

Pinho

Marcos Vicente de Lima &
Andréia Carvalho de Lima

27

19

Cretone

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

NESSA SEMANA COMEMORAMOS
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a Independência do Brasil.
Dom Pedro de Alcântara
recebeu uma carta com
ordens de seu pai, para que
ele voltasse para Portugal, se
submetendo ao rei e às
Cortes. Vieram juntas duas
cartas, uma de José Bonifácio,
que aconselhava D. Pedro a
romper com Portugal, e a
outra da esposa, Maria
Leopoldina, apoiando a
decisão do ministro. Impelido
pelas
circunstâncias,
pronunciou a expressão,

rompendo os laços de união
política com Portugal, em 7 de
Setembro de 1822. Este grito
tem o nome de "Ipiranga"
porque foi gritado junto ao rio
Ipiranga.
Este ato não representou a
independência total do Brasil,
e sim uma soberania política,
ou seja, à partir daquele
momento Portugal deveria
respeitar a autonomia, o
poder político e de decisão,
principalmente no tocante à
defesa dos interesses

De modo superior, Jesus
Cristo, com grande poder
exclamou ao Pai na cruz do
calvário: “Está consumado”
João 19:30.
Este ato não representou a
independência total do
pecado, e sim, a soberania
sobre o inferno, pois, à partir
daquele momento, através da
morte e do sangue derramado
por Jesus, a dívida foi paga, a
humanidade foi absolvida das
transgressões e o poder do
diabo foi aniquilado das
nossas vidas.
Continua...

Continuação...

vivermos de tal maneira, que
através da fé em Cristo,
Porém, por ainda vivermos podemos vencer este mundo
neste corpo de morte, como e não nos sujeitarmos às
diz o apóstolo Paulo em vontades do corpo.
Romanos 7:24, ainda
sofremos
e
s o m o s O Espírito Santo é quem nos
influenciados pelas tentações faz a pergunta: Qual será a
deste mundo. No entanto, nossa decisão, independência
temos a liberdade e a do pecado, através de Jesus
autoridade de decidirmos e Cristo nosso Salvador e

Senhor, ou a morte eterna,
pela sujeição à escravidão
maligna das concupiscências
carnais deste mundo ?

Arqueologia pode ajudar a comprovar dilúvio bíblico
dos céus se abriram”. Por isso,
os cientistas afirmam que
diversas culturas têm como
tradição relatos a cerca de um
grande dilúvio.

Pense nisto, reflita e tome
posse. Deus te abençoe !!!

Pb. Marcos F. Zanellato
ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS na região do Vale do Rio

no Vale do Rio Amarelo, na
China, oferecem evidências
sobre o dilúvio descrito na
Bíblia. Uma equipe de
arqueólogos e geólogos da
Universidade de Pequim,
liderados por Qinglong Wu,
encontraram comprovações
de que houve uma inundação
catastrófica cerca de 4.000
anos atrás.

Tecnologias ajudam
idosos contra
solidão e melhoram
habilidades
cognitivas
PARA AQUELES QUE AINDA
se perguntam se aprender a
usar o computador e o
smartphone vale a pena,
especialistas no tema têm um
recado: pare de perder tempo
e comece agora, pois os
ganhos são muitos. Estudos
vêm mostrando que, para os
mais velhos, o uso das novas
tecnologias ajuda a combater
o isolamento, aumenta a
sensação de bem-estar e
promove melhoras na saúde
física e mental, além de
fortalecer a sensação de
competência.
Uma das pesquisas mais
recentes sobre o tema foi
conduzida por médicos da
Clínica Mayo, nos Estados
Unidos, e apresentada no fim
de abril em um congresso no
Canadá.
Depois
de
acompanhar 1.929 pessoas
com mais de 70 anos por
cerca de quatro anos, os

pesquisadores notaram que
atividades como usar o
computador, ler, fazer
trabalhos
manuais
e
participar de atividades
sociais
protegem
consideravelmente
as
habilidades cognitivas.
Surpreendem, contudo, os
benefícios trazidos pela
tecnologia: utilizar um PC ou
laptop ao menos uma vez por
semana reduz em 42% a
probabilidade de o idoso ter
problemas de memória e
raciocínio, sugerem os
resultados. As demais
atividades também trazem
ganhos, mas um pouco
menores: a leitura de revistas
reduz a perda de memória
em 30%; o engajamento em

atividades sociais, em 23%; e
trabalhos manuais, como
tricô, em 16%.
“Os resultados mostram a
importância de manter a
mente
ativa
ao
envelhecermos”, diz, em um
comunicado, Janina KrellRoesch, pesquisadora da
Clínica Mayo no Arizona e
membro da Academia
Americana de Neurologia.
“Embora esse estudo só
mostre uma associação e não
comprove uma relação de
causa e efeito, pessoas idosas
poderiam considerar a prática
de algumas dessas atividades
para manter a mente
saudável por mais tempo.”
www.correiobraziliense.com.br

“Há milhares de metros de
sedimentos de Dilúvio em
todo o globo. São evidências
d e u m d i l ú v io g l o b a l
catastrófico. Os cientistas não
estão dispostos a olhar para
isso porque foram doutrinados
a acreditar que foram se
acumulando ao longo de
milhões de anos”, explica o
cientista Ken Ham.

Amarelo. No local foram
encontrados ossos de crianças
que teriam ficado presas em
meio a uma inundação. Os
testes nas ossadas apontam o
ocorrido por volta do ano
2.000 a.C., data provável do
dilúvio de Noé.
As pesquisas apontaram que o
grande dilúvio na China teria
A narrativa bíblica sobre o transbordado a região em um
ocorrido descreve o dilúvio nível de água acima de 38
como tendo sido global.
metros e as águas podem ter
O estudo foi divulgado pela
levado mais de seis meses
revista Science, juntamente Gênesis 7.11 afirma que “se para voltar ao nível normal.
com a descoberta de um romperam todas as fontes do
importante sítio arqueológico grande abismo, e as janelas www. noticias.gospelprime.com.br

Vivendo como filho de
Deus

Max Lucado
NÃO IMPORTA A IDADE,
sempre precisamos do amor
de um pai. Fomos criados para
recebê-lo! Posso lhe contar só
um pouco sobre este amor?
Escute. As palavras que lhe
dou são de Deus. Evite filtrar,

resistir
receba.

ou

desviá-las.

Só fazer parte da minha família
eterna.

Meu filho / minha filha, eu
quero você no meu reino. Eu
varri para longe as suas
ofensas como as nuvens do
amanhecer, seus pecados
como a névoa da manhã. Eu
lhe redimi. A transação é
selada; a questão resolvida.
Eu, Deus, já fiz a minha
escolha. Eu escolhi você para

Deus nunca lhe abandonará.
Você pertence a ele. Ele quer
ser seu Pai. Todos os seus
esforços para ganhar a afeição
dele são desnecessários.
Todos os seus medos de
perder o carinho dele são
infundados. A adoção é
irreversível. Aceite seu lugar
como filho aceito por Deus.

