Aniversariantes - Out-Nov/16

Horários dos Cultos /Atividades

Viviane Bertarelli Peres Martin
Pb. Marcelo Zenatti
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes Erica Barboza Inocêncio de Camargo
9h às 12h
Diác. Sebastião Rodrigues da Silva
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Maria de Fátima Sousa
Segundas-feiras
Olívia Cunha
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Marlete Colovati Fernandes
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Manoel Messias Pimentel Santos
(*agendar com Pb.Márcio)
Ricardo Augusto Soares de Souza
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h Lourdes Vassoler Pellini
Terças-feiras:
Olímpia Toyoco Uehara
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Eneias Tavares Canuto
Culto de Oração das 20h às 21h
Jose Miulto dos Santos
Quintas-feiras:
Walter da Cruz
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
Alexandre
Alves da Silva
21h30
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Terezinha de Araújo Santos

23-out
24-out
25-out
26-out
26-out
3-nov
3-nov
4-nov
4-nov
6-nov
6-nov
6-nov
8-nov
10-nov
10-nov
12-nov

Ano 7 – nº 143 - Outubro/16
Ef 5:1 diz que temos que ser
imitadores de Deus como
filhos amados, a verdade é
um instrumento de defesa na
vida do cristão, ela é apta
para nos proteger das ciladas
do nosso adversário, ela nos
planta num solo firme, nos
habilita a sermos diferentes
num mundo conturbado, nos
assegura estarmos num
padrão
aceitável
de
comportamento.

Sábados
Estudo Bíblico e Encontro com os Jovens a partir
das 20h00

Está escrito no livro de
Provérbios 11:1 -"Balança

Diáconos de Plantão - Out 16/Nov16
Dia

Hall

enganosa é abominação para
o SENHOR, mas o peso justo O INMETRO de modo geral se
é o seu prazer".
responsabiliza em retirar do

Galeria

23 Márcia e Luiz Carlos
27

Veri e Norberto

30

Silvana e Francisco

03

Minervina e Sebastião

Brasileiro de Etiquetagem –
PBE.

Simone e Willian

Entendo ser o propósito do
escritor abordar o caráter e
honestidade, esse princípio
mencionado cerca de 3.500
anos atrás deve ser observado
por todos nós .

Madalena e Oliveira

Aniversários de Casamento - Out-Nov/16
Casal

Data

Anos

Bodas

Valter Lourenço Pires Relvas &
Rosemeire Rodrigues Relvas

21/10

16

Safira

Diác.Robson Tereskovac &
Kelly Maria Couto Giongo Terskovac

09/11

15

Cristal

Presb. Marcos Fernando Zanellato &
Diac. Rodhe Guiomar Zanellato

23/11

25

Prata

*A partir de 10 anos de união

Uma publicação quinzenal da
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Há pelo menos três formas de
aplicarmos esses princípios: a
primeira
delas
está
relacionada ao comércio, o
instrumento de engano desde
a antiguidade era usar a
balança para enganar. Hoje
temos o órgão INMETRO que
auxilia no comportamento dos
comerciantes, esse órgão em
1985
foi
responsável
pela Criação da Rede Nacional
de
Calibração/RNC.
Lançamento do Programa

mercado tudo que está fora
de um padrão aceitável, em
outras palavras, protege os
cidadãos do engano. Quando
você compra 1 kilo de feijão
por exemplo, não quer levar
apenas 800 grs, da mesma
maneira quando vendemos
devemos ser honestos, se
você recebe para trabalhar 8
horas / dia , mas trabalha 1
hora a mais sem receber por
isso certamente irá reclamar
s eu s d ir ei to s, t am bém
devemos trabalhar as 8
horas /dia sem " roubar " as
horas com coisas particulares.
A segunda forma é a
honestidade na vida cotidiana,
a mentira não pode fazer
parte do nosso dia a dia, em

Deus preza por uma vida
integra, baseada na lealdade,
fidelidade e verdade, tenho
certeza que jamais seríamos
repreendidos por Deus nem
mesmo acusados pelo diabo
se adotássemos uma conduta
baseada nesses princípios.
A terceira forma é priorizar a
palavra de Deus, há
enganadores distorcendo a
verdade, pregando aberrações
que não estão baseadas na
Bíblia Sagrada, ensinos
apoiando casamentos ilícitos,
aceitando dinheiro em troca
de bênçãos, métodos no
mínimo estranhos de comprar
benefícios
de
Deus,
comportamentos duvidosos no
local de culto, enfim, muitas
formas
enganosas
e
desonestas de conduzir o
Reino de Deus.

Continua...

Continuação...
O grande ensinamento
temos que ter deste
mencionado é que
sermos abençoados por
temos que ter um "

que
texto
para
Deus
peso

justo" porque isso agrada ao
Senhor, lutemos para honrar o
nome do nosso Deus e
vivermos justamente nesta
Terra enquanto aguardamos
nossa completa redenção, ora
vem Senhor Jesus!

Grande abraço em Cristo

O que é o Apocalipse ?
O propósito de tal simbolismo,
no entanto, não era para
causar confusão, mas para
instruir e encorajar os
seguidores de Deus em
tempos difíceis.

Pr. Eraldo Galvão

Vírus no
smartphone?
Descubra se o
telefone está
infectado e saiba
resolver

Além do significado bíblico
específico,
o
termo
"apocalipse"
é
usado
frequentemente para se
referir ao fim dos tempos em
geral, ou aos últimos eventos
do
fim
dos
tempos
especificamente.

A palavra “apocalipse” vem da
palavra grega "apocalupsis", a
qual significa “desvelamento,
revelação, remover ou tirar a
cobertura”.

De acordo com Fábio Assolini,
analista sênior de segurança
da Kaspersky Lab, há
sintom as qu e ind icam
claramente que o aparelho
está infectado. "Lentidão
repentina é um sinal clássico.
Aquecimento, propagandas e
pop-ups no navegador são
situações que devem fazer o
usuário ligar o sinal de
alerta", destaca..

O analista sênior de
segurança comenta que há
trojans SMS que disparam
mensagens a números
Premium sem que o usuário
perceba.

Cobranças indevidas na conta
(no caso dos pós-pagos), em
alguns casos, também pode
ser um sinal de que seu
telefone está com problemas
de pragas digitais. "As
origens nessa situação nem
sempre são claras. Por isso, é
preciso entrar em contato
com a operadora e pedir uma
análise detalhada", diz
Assolini.

Livrar-se dos vírus vai
depender do estado de
infecção em que o aparelho
se encontra. Antes de tomar
qualquer
atitude,
os
especialistas recomendam
que o usuário faça o backup
de fotos, vídeos e outros
conteúdos importantes. Deixe
os aplicativos de lado, pois
eles podem ser baixados
novamente com facilidade.

Solução

"Se o usuário conseguir
identificar um app que seja a
causa dos sintomas, basta
desinstalá-lo normalmente",
explica Sumrell. Em caso
negativo, o mais indicado é
usar um antivírus para fazer
verificações no sistema e no
cartão microSD.

Fora do livro de Apocalipse,
exemplos
de
literatura
apocalíptica na Bíblia são
Daniel capítulos 7-12, Isaías
capítulos 24-27, Ezequiel
capítulos 37-41 e Zacarias
O livro de Apocalipse às vezes capítulos 9-12.
Os eventos do fim dos
é chamado de “Apocalipse de
tempos, tal como a Segunda
João” porque é Deus P o r q u e a l i t e r a t u r a Vinda de Cristo e a Batalha do
revelando o fim dos tempos apocalíptica foi escrita com Armagedom, são também
ao Apóstolo João. Além disto, tanto simbolismo e tantas chamados de apocalipse. O
a palavra grega para i m a g e n s ?
Os
l i v r o s apocalipse vai ser a revelação
apocalipse é a primeira apocalípticos foram escritos suprema de Deus, Sua ira,
palavra do texto grego do quando era mais prudente Sua justiça e então Seu amor.
livro de Apocalipse.
disfarçar a mensagem com Jesus Cristo é o “apocalipse”
imagens e simbolismo do que supremo de Deus, já que Ele
A
frase
“ l i t e r a t u r a entregar a mensagem com revelou Deus para nós (João
apocalíptica” é usada para uma linguagem comum. Além 14:9; Hebreus 1:2).
descrever o uso de símbolos, disso, o simbolismo criava um
imagens e números usados elemento de mistério sobre
para retratar eventos futuros. detalhes de tempo e lugar.
Fonte: www.gotquestions.org

O que Deus fará?
Max Lucado

Fonte:
www.tecnologia.uol.com.br

Não ceda um centímetro. Você de Deus. Jesus disse que, se
é membro da família de Deus. você tiver fé, você pode dizer
a uma montanha a se atirar no
Você chega diante de Deus mar (Marcos 11:23).
não como estranho, mas como
herdeiro. Com sinceridade, por O que é a sua montanha?
oração e súplicas, apresente Clame a Deus por socorro…
seus pedidos a Deus, não por hoje! Ele fará o que você
causa daquilo que você quiser? Não sei dizer, mas isso
alcançou, mas por causa eu sei: Ele fará o que for
daquilo que Cristo fez.
melhor!

Talvez Deus e uma oração são
tudo o que você tem. Você
encara desânimo, decepção,
derrotas, destruição, morte.
Eles entram urrando em seu
mundo feito uma gangue de
motoqueiros do Hells Angels.
O alvo deles é perseguir você
de volta para o deserto do Jesus derramou seu próprio
sangue por você. Você pode
pecado.
derramar seu coração diante

Max Lucado

