Aniversariantes do mês - Out16
Marileide Araujo Libório
Marlena Chudi Souza
Marcelo Bonora
Helena Tavares do Nascimento
Vanderlei Romera Rosa
Anunciação Pires
Marizete Santos de Oliveira
Dilva Maciel de Souza
Isabella Stefanov Galvão
Viviane Bertarelli Peres Martin
Pb. Marcelo Zenatti
Erica Barboza Inocêncio de Camargo
Diác. Sebastião Rodrigues da Silva
Maria de Fátima Sousa

Segundas-feiras
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Culto nos Lares das 20h às 21h*
(*agendar com Pb.Márcio)
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
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nenhum dos candidatos
consiga a maioria absoluta, ou
seja, 50% dos votos válidos
mais um. Os dois candidatos
mais votados no primeiro
turno disputam o segundo
turno entre si.
No processo eleitoral
representativo, o candidato é
escolhido para representar a
nação. No plano celestial,
Deus também escolheu a
igreja para representá-lo aqui
neste mundo. “Porém, vós
sois geração eleita, sacerdócio
real, nação santa, povo de
propriedade exclusiva de
Deus, cujo propósito é
proclamar as grandezas
daquele que vos convocou das
trevas para sua maravilhosa
luz. I Pedro 2:9”

Diáconos de Plantão - Out 16

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

10-out
11-out
11-out
12-out
14-out
16-out
16-out
18-out
20-out
23-out
24-out
25-out
26-out
26-out

Dia

Hall

Galeria

09 Simone e Adivaldo Madalena e Sebastião
13

Nice e Willian

16 Kelly e Luís Abreu
20

Rodhe e Robson

Minervina e Oliveira

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

Aniversários de Casamento - Out/16*
Casal

Data

Anos

Bodas

Valter Lourenço Pires Relvas &
Rosemeire Rodrigues Relvas

21/10

16

Safira

*A partir de 10 anos de união
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A democracia representativa,
é o processo que consiste na
escolha de determinados
indivíduos para exercerem o
poder soberano, concedido
pelo povo através do voto,
devendo estes, exercerem o
papel de representantes da
nação. No Brasil, apenas os
nacionais e os brasileiros
naturalizados
podem
participar das eleições que
são obrigatórias para os
maiores de 18 anos e
menores de 70 anos.
Facultativamente, podem
exercer o direito de voto, os
analfabetos, os maiores de 16

anos e menores de 18 anos e
os maiores de 70 anos. Nas
Eleições 2016 os eleitores
podem escolher, através do
voto, e dentro de seus
próprios municípios, um
prefeito e um vice-prefeito,
assim como os vereadores
que vão integrar as Câmaras
Legislativas Municipais. O
tempo dos mandatos é de 4
anos, podendo ser reeleitos.
O primeiro turno ocorreu no
último dia 2 de outubro, e o
segundo turno será no dia 30
de outubro, realizado apenas
nos municípios com mais de
200 mil eleitores em que

Os candidatos devem
trabalhar para obter o
reconhecimento público e o
merecimento do voto. Ao
contrário, no Reino de Deus, a
escolha para o seu propósito,
se dá por intermédio da obra
realizada na cruz do calvário e
sem
merecimento
algum. “Porquanto, Deus nos

escolheu nele antes da criação
do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em
sua presença. Efésios 1:4”,
“..... Cristo morreu em nosso
favor quando ainda éramos
pecadores. Romanos 5:8”.
Continua....

Continuação...
Os candidatos, uma vez
eleitos, tem o direito de
exercer um mandato de 4
anos, mas a nossa eleição por
Deus é para um projeto de
eternidade. “E esta é a

Promessa, que Ele nos fez: a mais do que vencedor por
intermédio de Cristo Jesus.
vida eterna! I João 2:25”.

Descobertas no Mar Vermelho

O diabo, nosso adversário, Pense nisto, reflita e tome
quer nos convencer, que posse. Deus te abençoe !!!
somos inelegíveis ou que já
estamos derrotados, porém,
Pb. Marcos F. Zanellato
isto é mentira, pois, você tem
muito valor para Deus e é

Rinite Sazonal. Você
conhece?
Primavera ( iniciada há pouco
mais de 15 dias ): Uma
verdadeira explosão de pólen
- Isso pode fazer com que
muitas pessoas passem a ter
coriza, dificuldade para
respirar, espirros mais
frequentes e muita coceira no
nariz e olhos nesta época do
ano. Trata-se da rinite
sazonal, que ocorre agora na
Primavera. “Para evitar que
estes sintomas se agravem,
devemos
manter
os
ambientes limpos, arejados,
fazer boa higienização nasal
com soluções salinas e
procurar um especialista caso
os sintomas se agravem.”

(ver êxodo 14 e 15 )
O alergista afirma que essa é
uma época particular para a
pessoa alérgica. Para aqueles
com a rinite causada por
ácaro e que tem os sintomas
da doença ao longo de todo
ano, ele recomenda abrir as
janelas para arejar o
ambiente, já no caso dos
alérgicos ao pólen a
recomendação é oposta.
“Quem mora em regiões
próximas a florestas, nas
regiões sudestes e sul, é
fechar as janelas e usar mais
o ar condicionado, porque ele
acaba filtrando o pólen. Sem
se esquecer de lavar com
frequência os filtros do ar
para não ter outros
problemas.”

O coordenador técnico do
projeto social Brasil Sem
Alergia, Marcello Bossois,
explica também que o nariz
tem terminações nervosas
que ligam o órgão aos olhos,
então uma conjuntivite, por
exemplo, pode estar
relacionada a uma inflamação Não secar a roupa ao ar livre,
no nariz.
para o pólen não entrar em

contato com ela, é outra
recomendação. Na hora de
lavar as narinas com soro, o
melhor é deixar o líquido
morno – nunca quente – para
que não haja choque com a
temperatura do organismo.
“ P e s s o a s
c o m
hipersensibilidade ao pólen e
que sofrem muito com os
sintomas na primavera
podem
realizar
uma
imunoterapia. A vacina serve
para que, quando entrar essa
época do ano, não haja o
problema”, completa o
coordenador do Brasil Sem
Alergia, projeto que oferece
atendimento médico gratuito
no Rio de Janeiro.

Fonte: saude.ig.com.br

Conforme relato bíblico, logo
após Moisés atravessar o Mar
Vermelho junto aos hebreus,
os egípcios foram ao seu
encalço então, nesse
momento, ele baixou as
águas afogando o faraó e seu
exército.
Diversas pesquisas foram
realizadas ao longo do Mar
Vermelho, principalmente no
extremo norte onde se
encontra o Golfo de Suez, no

intuito de encontrar alguma Após a descoberta, a roda
evidência da travessia de encontrada no fundo do mar
Moisés.
foi comparada a uma outra
roda de carruagem, extraída
Um dos registros mais da tumba de Tutancâmon que
reveladores foram os estudos se encontrava no museu do
feitos pelo famoso arqueólogo Cairo. Logo constataram que a
Ron Wyatt ( 02/06/33 a roda pertencia ao mesmo
04/08/1999 ) em 1978. Ao período egípcio, pois o modelo
contrário dos
d e m a i s era incrivelmente similar.
pesquisadores, Wyatt resolveu
explorar a grande praia de O osso mineralizado foi
Nuweiba, que se encontra no testado pelo Departamento de
Golfo de Aqaba.
Osteologia da Universidade de
Estocolmo e, embora não
O pesquisador logo confirmou tenha sido possível data-lo,
que ali era o local exato onde contatou-se que era tão
Moisés realizou a travessia, antigo quanto a roda e foi
pois, após alguns mergulhos, identificados como sendo de
Wyatt encontrou algumas u m
fêmur,
mais
provas reveladoras.
especificamente da perna
direita, de um homem de
O pesquisador encontrou cerca de 1,62 de altura.
rodas de carruagem banhadas
a ouro (característica típica
das carruagens da época) e
envoltas por coral,
que
podem ter pertencido ao
exército de faraó, além de um
osso também incrustados por
Fonte:
coral.
www.covenantkeepers.co.uk/
red_sea.htm

e estilos de vida muito
diferentes. Pelo menos 15
diferentes nacionalidades
ouviram o sermão de Pedro no
Max Lucado
dia de Pentecostes. Judeus ao
“Não há judeu nem grego, lado de Gentios e homens
escravo nem livre, homem adorando junto com mulheres.

em comum com Republicanos?
Será que uma família Cristã
pode ter uma amizade pacífica
com o casal Muçulmano na
mesma rua? A igreja primitiva
conseguiu – sem prédios de
igreja, clero ou seminários…
por meio da mensagem mais
nem mulher; pois todos são
um em Cristo Jesus.” (Gálatas Será que pessoas de tão clara – a cruz. A ferramenta
variadas experiências e mais simples – o lar! O plano
3:28)
culturas podem se dar bem?
de paz de Deus?
Considere a genialidade do
plano de Deus. A primeira Queremos saber o mesmo É pura genialidade!
geração de Cristãos foi uma hoje. Será que Democratas
caixinha de pólvora de culturas conseguem encontrar coisas

A pura genialidade dos
planos de Deus

