Aniversariantes do mês - Set/Out16

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

Caroline Messias Rosa
Silvana Rodrigues
Maria Cristina de C. de O. Abreu
Mônica Campos de Carvalho Bonora
Jander de Jesus Korolkovas
Damaris Podmowski Leasl
Presbí. Santiago Peres
Juliane Matulevicius da Silva Borges
Wagner do Nascimento
Valderedo Alves da Rocha
Henrique Leme
Eudete Rodrigues Loiola
Diac. Valdete Marin Brochi

25-set
26-set
26-set
27-set
28-set
29-set
29-set
30-set
1-out
3-out
5-out
6-out
6-out
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sua direção, quando olha pra
frente o caminho está
fechado, tudo se resume em
desespero, angústia e dor, é
nesta hora que devemos
atentar para aquilo que Deus
pode fazer mediante nossa
obediência , ELE sempre tem
uma palavra de livramento,
marche, vá em frente, não
seja detido pelos maus
rumores,
vença
sua
incredulidade e
supere
obstáculos.

Diáconos de Plantão - Set/Out 16
Dia

Hall

Galeria

25

Kelly e Francisco

Madalena e Robson

29

Márcia e Willian

02 Minervina e Luiz Carlos Silvana e Oliveira

Aniversários de
Casamento Set/Out/16*

06 Miriam e Norberto

Casal
Geralda Faustino da Silva &
Domingos da Silva

Data

Anos

Bodas

26/09

32

Pinho

Marcos Vicente de Lima &
Andréia Carvalho de Lima

27/09

19

Cretone

Valter Lourenço Pires Relvas &
Rosemeire Rodrigues Relvas

21/10

16

Safira

*A partir de 10 anos de união
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ESSE TERMO É
USADO
para designar uma situação
sem alternativas, algumas
pessoas têm tido experiências
desagradáveis, problemas de
família, transtornos no
trabalho,
crises
no
relacionamento,
filhos
envolvidos com drogas e
tantos outros problemas.
A Bíblia relata inúmeras vezes
momentos em que o homem
esteve num "Beco sem
saída ".
Na maioria das vezes não
temos culpa por vivenciar
esse drama da incerteza e da
falta de opção, o povo de
Israel ao sair do Egito foi
seguido por Faraó e seu

exército, viveram momentos
de terror e insegurança,
perseguição por um lado e o
mar vermelho à sua frente,
nenhuma chance real de
escapar da morte, neste exato
momento surge uma voz que
diz a Moisés: Diga ao povo
que marchem!
Incrível ouvir isso de Deus
numa emboscada sem
esperança, parece que tudo
havia chegado ao fim, mas
haveria duas escolhas: ficar
imóvel e perecer, ou obedecer
uma ordem de Deus rumo ao
Mar gigantesco . Amigo talvez
esteja passando uma situação
parecida em sua vida, quando
você olha ao seu redor só
enxerga inimigos vindo em

O amor de Deus nos
impulsiona a crer no milagre,
não pare, não desista dos
seus planos e siga em frente,
nossa caminhada é cheia de
surpresas e muitas vezes com
espinhos, o próprio Mestre
experimentou
afronta,
vergonha e desprezo, porém
não deixou-se abater ao ponto
de desistir, siga o exemplo de
Jesus. A voz do Senhor
continue sendo o principal
meio de comunicação entre
nós e ELE, nunca substitua
isso por coisa ou método
algum , a voz de Deus está na
sua Palavra, ela é vida para
aqueles que a ouvem, escudo
e fortaleza para aqueles que
nela se escondem.
Deus abençoe você e preparese para vencer todos os seus
desafios.
Grande. Abraço
Pr Eraldo Galvão

O que aconteceu na Torre de Babel ?
Tecnologia está
associada ao bem
estar

Pesquisa de instituto britânico
revela que acesso a aparelhos
de comunicação produz
reações positivas
PESQUISA DO INSTITUTO
britânico de tecnologia (BCS)
revela que a tecnologia pode
estar associada a sensação
d e b e m - e s t a r . E s tu d o
realizado pela instituição
consultou 35 mil pessoas em
diversos locais do mundo e
constatou que o acesso aos
aparelhos de comunicação é
o que mais produz reações
positivas.
A instituição também chegou
a conclusão de que mulheres
e m
p a í s e s
e m
desenvolvimento, pessoas
com baixa renda ou com
pouco nível de escolaridade
são as que mais apresentam

A
TORRE DE BABEL É
descrita em Gênesis 11:1-9.
Depois do dilúvio, Deus
ordenou à humanidade: "Sede
sensações positivas
contato tecnológico.

"Nossa hipótese é de que
mulheres em países em
desenvolvimento
se
beneficiam mais porque
nestas sociedades elas estão
mais limitadas socialmente",
explica Paul Flatters, membro
da Trajectory Partnership e
responsável por conduzir a
pesquisa em nome da BCS.

resista Deus, ponha a culpa
em Deus. Mas tome cuidado.
Corações endurecidos nunca
Max Lucado
são curados. Aqueles como
DEUS NOS CERCA COMO O uma esponja, sim.
oceano Pacífico cerca uma
pedrinha no fundo do mar. Ele Abra cada poro da sua alma
está em todo lugar, acima, para a presença de Deus. Faça
isso tomando posse da
embaixo, por todos os lados.
proximidade de Deus. Ele diz
Nós escolhemos a nossa em Hebreus 13:5 “Nunca te
nunca
te
resposta – pedra ou esponja? d e i x a r e i ,
Resistir ou receber? Tudo abandonarei.” Segure esta
dentro de você diz endureça o promessa como o paraquedas
seu coração. Fuja de Deus, que é. Repita-a vez após vez

Deus nos cerca

fecundos, multiplicai-vos e
enchei a terra" (Gênesis 9:1).

ao
Por considerar o acesso
tecnológico
como
possibilidade de interação
social, a pesquisa também
afirma que o bem-estar
ocasionado pela tecnologia
não se altera com a idade.
"Não importa se você é jovem
ou mais velho, somos todos
seres sociais, todos temos a
necessidade de coisas que o
acesso à tecnologia facilita",

até que ela vença as vozes do
medo.
O Senhor Deus está com você.
Ele é poderoso para salvar. Se
agarre ao caráter dEle.
Encontre na sua Bíblia uma
lista das qualidades profundas
de Deus e prenda-as no seu
coração. Ele é soberano.

No entanto, a humanidade
decidiu fazer exatamente o
oposto: "Disseram: Vinde,

edifiquemos para nós uma
cidade e uma torre cujo tope
chegue até aos céus e
tornemos célebre o nosso
nome, para que não sejamos
espalhados por toda a
terra" (Gênesis 11:4). Eles
decidiram construir uma
grande cidade para que todos
se congregassem lá.

Em resposta, Deus confundiu
as línguas da humanidade de
modo que não mais pudessem
se comunicar uns com os
outros (Gênesis 11:7). O
resultado foi que as pessoas
se reuniam com outras que
falavam a mesma língua e
depois foram juntas para se
estabelecerem em outras
partes do mundo (Gênesis
11:8-9). Deus confundiu as
línguas na Torre de Babel para
impor o Seu comando de que
toda a humanidade se
espalhasse por todo o mundo.

de Noé se espalhando sobre a
terra "cada qual segundo a

sua língua, segundo as suas
famílias, em suas nações."

Como isso é possível já que
Deus não confundiu as línguas
até a Torre de Babel em
Gênesis capítulo 11? Gênesis
10 lista os descendentes dos
três filhos de Noé: Sem, Cam
e Jafet. Ele lista os seus
descendentes por várias
gerações. Com o tempo de
vida longo daquela época (ver
G ê n e s i s 1 1 : 1 0 - 25 ), a s
genealogias em Gênesis 10
Alguns professores da Bíblia pro va v elm en te a bor dam
também acreditam que Deus várias centenas de anos.
criou as diferentes raças da
humanidade na Torre de A narrativa da Torre de Babel,
Babel. Isso é possível, mas contada em Gênesis 11:1-9,
não é ensinado no texto fornece mais detalhes sobre o
bíblico. Parece mais provável momento em que as línguas
que as diferentes raças foram confundidas. Gênesis
existiam antes da Torre de 10 nos diz de línguas
Babel e que Deus confundiu diferentes. Gênesis 11 nos diz
as línguas, pelo menos como as diferentes línguas se
parcialmente, com base nas originaram.
diferentes raças. Da Torre de
Babel, a humanidade se
dividiu com base na
linguagem (e, possivelmente,
www.gotquestions.org
raça) e se estabeleceu em
várias partes do mundo.

Decidiram construir uma torre
gigantesca como um símbolo
do seu poder, para fazer um
nome para si (Gênesis 11:4).
Esta torre é lembrada como a Gênesis 10:5, 20 e 31
Torre de Babel.
descrevem os descendentes

