Horários dos Cultos /Atividades

Aniversariantes - Nov/Dez16

Domingos
Pastor Eraldo Galvão
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes Isabella Sousa da Silva
9h às 12h
Ivani Braz Nunes dos Santos
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
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
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h às 21h

25-nov
27-nov
28-nov
4-dez
7-dez
8-dez
9-dez
15-dez

Denner Makuska Borges
Marilda de Souza Soares
Victor Stefanov Galvão
Débora Vasques Gomes
Maria Hirosviski Popozoglo

Hall

Galeria

Quintas-feiras:
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h

27

Veri e Adivaldo

Miriam e Robson

01

Nice e Robson

04

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

08

Márcia e Oliveira
Rodhe e Willian

Simone e Norberto

Atenção
No Culto do dia 11/12 vamos fazer uma
homenagem a Bíblia pela comemoração
do "Dia da Bíblia".
Assim, imprimimos um questionário que
estamos entregando para a Igreja e,
que deverá ser depositado numa caixa
no hall do templo até 01/12.
No dia 11/12 serão realizados sorteios
que distribuirão três bíblias, cujos
ganhadores deverão dar de presente
para pessoas “não crentes” e, ainda, o
sorteio de um bíblia de estudos (esta
para o sorteado ).
Participem e concorram!

Aniversários de Casamento - Dez/16

Diac. Mirian Couto Giongo &
Marcos Cesar Giongo

saltado aos seus é a
necessidade da retirada da
"capa de lã" de tempos em
tempos. A lição tirada desta
história é marcante na vida de
qualquer cristão, nós na
maioria das vezes, nos
escondemos atrás de nossa
capa , aquilo que nos reveste,
que chamo de aparência, de
esteriótipo , enfim, o termo
pouco importa, o mais
importante é o conceito que
devemos aprender.

Diáconos de Plantão - Nov/Dez16
Dia

Casal
Rodrigo Cardamone &
Flávia Rodrigues da Silva
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Data

Anos

Bodas

10/12

10

Estanho

18/12

51

*A partir de 10 anos de união

Uma publicação quinzenal da
Igreja Cristã Evangélica ( Responsável: Luís Abreu)
Rua das Giestas, 1400 – Vila Bela – São Paulo – SP
Tel.: (11 ) 2912-9170 www.facebook.com/icristaevangelica

Bronze

Numa
reportagem
do
programa de TV "Pequenas
Empresas, Grandes Negócios"
ass is ti uma c ena bem
interessante, um esquilador
em plena atividade, esse é o
nome que se dá ao profissional
que esquila ( tosquia ou tosa )
as ovelhas. Resolvi por
curiosidade aprender mais
sobre o assunto e descobri
coisas incríveis.
A ovelha precisa pelo menos
uma vez por ano ser
esquilada , por vários motivos,
dentre eles, após o inverno
( período em que a lã serve de
proteção térmica ) esta mesma
lã no verão pode matá-la ou
provocar sérios danos a saúde
do animal, outro motivo para a
"tosa" é que a produção de
l e i t e
m e l h o r a
significativamente sem o peso
da lã , bem como o aumento
de ingestão de alimentos,
melhorando a saúde

física ,além do acúmulo de
lanolina, galhos, sujeiras e
alguns carrapatos que se fixam
na espessa lã.
A título de conhecimento, cada
ovelha pode produzir de 4 a 5
quilos de lã por ano, dentre os
quais apenas metade são
aproveitados na confecção de
fios. A esquila acontece de
duas maneiras: manual com
grandes tesouras, que
a u m e n t a m o r is c o d e
ferimentos , e a elétrica, feita
com aparelhos próprios que
oferecem total segurança sem
risco algum. Existem duas
maneiras de abordar o animal:
amarrando suas patas, o que
causa estresse ou deixando-o
livre, visto que a ovelha é dócil
e mansa.

De tempos em tempos
precisamos parar e analisar
como anda nossa vida diante
de Deus e diante dos homens,
precisamos arrancar nossas
capas e renovar nossas
atitudes, há muitas coisas que
"grudam na nossa lã" no
decorrer da caminhada,
sentimentos,
atitudes,
pensamentos e tantas sujeiras
que pesam e deixam nossa
aparência
desastrosa.
Precisamos remover tudo isso
de nossa vida para que
estejamos saudáveis e o risco
de morte seja descartado.

A palavra viva do nosso Deus
diz em Filipenses 4:8 –

“Quanto ao mais, irmãos, tudo
o que é verdadeiro, tudo o
que é honesto, tudo o que é
justo, tudo o que é puro, tudo
o que é amável, tudo o que é
Dito estas coisas gostaria de de boa fama, se há alguma
traçar um paralelo entre nós e virtude, e se há algum louvor,
as ovelhas. O que saltou aos nisso pensai.”
meus

olhos

e

espero

ter

Continua...

Continuação...
Tiremos a capa que tem
pesado contra nós, falemos a
verdade, a Bíblia diz que um
abismo chama outro abismo,
deixemos a mentira que nos
leva sempre há outras tantas,
tiremos de sobre nós o peso
que nossos olhos tem
buscado onde não é bom,
tiremos a condenação da
nossa língua, tiremos a
desonestidade, a cobiça, o

engano e tudo aquilo que não não espere ser amarrado e
edifica.
ter que resistir a esse
procedimento, Ele fará que
Quero convocar você a parar você tenha saúde espiritual e
e refletir acerca do que as produza frutos para seu reino,
pessoas estão vendo em saia debaixo das coisas que
você, se tem agradado, se te trazem benefícios e
tem sido de boa aparência e aconchego, mas que daqui
se tem edificado, caso um tempo poderão matar a
precise , tire suas capas , tua alma.
volte-se para Deus e clame
por misericórdia, certamente
Um forte abraço
Ele virá ao seu encontro e
levará sua "capa de culpa",
Pr. Eraldo Galvão

Estudos Bíblicos Encerramento 2016
No próximo dia 28/11 os Estudos Bíblicos serão realizados com a
exibição do filme Lutero, que trata da Reforma Protestante que ocorreu a
499 anos. O horário será das 20h00 às 21h15 – com pausas para
comentários. Salão Social da ICE – Todos estão convidados.

Fim do sinal
analógico para a
TV’s

O Brasil deu início ao processo
de desligamento no sinal
analógico de televisão.
Após realizar testes em Rio
Verde (GO) no início de 2016,
Brasília e nove cidades
goianas próximas à capital
federal
passam
pelas
mudanças de sinal neste mês
de novembro, em março do
ano que vem, São Paulo
também deve passar pela
mudança.

O que muda com o sinal
digital?
A principal mudança é a
qualidade da imagem, que
diferentemente do sinal
analógico, passa a ter alta
definição. O salto é de 704 x
480 linhas de pixels para
1.920 x 1.080 linhas de pixels
na resolução das imagens. Na
prática, as imagens ficarão
mais nítidas para os
espectadores, o que aumenta
a quantidade de detalhes
percebidos.
Como descubro se meu
sinal ainda é analógico?
As emissoras exibirão, durante
sua programação, um símbolo
que indique o uso do sinal
analógico. A Rede Globo, por
exemplo, utiliza uma letra "A"
para
alertar
seus
telespectadores. Se sua
televisão já for digital, mas a
antena for analógica, a
imagem ficará borrada.

Como saber se minha TV é
compatível com o sinal
digital?
Todos os televisores de ao
menos
26
polegadas
fabricados a partir de 2011
têm, segundo norma do
governo, conversor digital
integrado. Além disso, outra
forma de checar é a presença
da indicação "DTV" no
aparelho.
Como faço para ter acesso
ao sinal digital?
Para se adequar ao sinal
digital, são necessárias uma
antena e uma televisão que
recebam esse tipo de
transmissão. Caso o modelo
do televisor seja incompatível,
é possível comprar um
conversor.

www.estadão.com.br

Quem são os 144.000 do livro de Apocalipse?
é pintado como um leão e um
cordeiro (5:5-6), Satanás é um
dragão e uma serpente
(12:3,9), uma cidade perversa
é descrita como uma prostituta
(17:1-6),
reis
são
representados como cabeças
de horríveis bestas ou chifres
(17:9,12). Há muitos outros
exemplos; estes, porém, são
suficientes para mostrar a
Os 144.000 servos que Deus linguagem altamente simbólica
selou em Apocalipse 7:1-8 e do livro.
que são
mencionados
novamente em 14:1-5 têm sido Os números são especialmente
assunto de muita controvérsia significativos no livro de
e especulação. Alguns têm A p o c a l i p s e .
Sete
é
usado descuidadamente estes repetidamente usado para
textos para "provar" um representar a inteireza. Quatro
número exato de pessoas que representa o mundo (7:1).
estarão no céu. Uma leitura Várias formas de três anos e
cuidadosa do contexto e do meio (42 meses; 1260 dias;
livro inteiro de Apocalipse um tempo, tempos e a metade
mostra que isto não é um de um tempo) simbolizam um
número literal daqueles que breve período de sofrimento e
irão para o céu.
perseguição. Os números têm
um significado simbólico no
O livro de Apocalipse usa livro de Apocalipse.
linguagem simbólica para
descrever a grande vitória do Pensemos agora no número
povo de Deus sobre os 144.000. Doze é usado para
inimigos que o perseguiram. representar o povo de Deus
Neste livro, candelabros ( 1 2
tribos
no
Velho
representam igrejas (1:20), Testamento e 12 apóstolos no
es tr elas algum as ve z es Novo). Dez é um número
simbolizam anjos (1:20), Jesus completo. Quando Deus quer

A Graça dá Mais
A graça vai além da
misericórdia. A misericórdia
deu comida a Rute. A graça
deu a ela um marido e um lar.

nas feridas da vítima, mas a
graça o moveu a deixar seu
cartão de crédito como
pagamento pelos cuidados da
v i t im a. A mi s e ri cór d i a
perdoou o ladrão na cruz mas
a graça o conduziu para o
paraíso.

descrever simbolicamente a
totalidade de seu povo, ele usa
12 x 12 x 10 x 10 x 10 (ou 12
x 12 x 1000). Outros termos
simbólicos dão significado
extra a este número. Eles são
israelitas, 12.000 de cada
tribo, homens virgens puros.
Estes textos não devem ser
interpretados como uma
designação literal daqueles que
irão para o céu. Mulheres, não
só homens, estarão no céu.
Pessoas que são casadas na
terra, não exatamente virgens,
estarão lá. Gentios, junto com
judeus, estarão no céu. As
descrições são simbólicas, tal
como é o número. Podemos
com certeza esperar ver muito
mais do que 144.000 pessoas
redimidas no céu.
Não fique confuso por falsas
doutrinas de homens que
oferecem a terra quando você
pode ter o céu! Ainda há lugar
para mais. Sirva o Senhor para
que você possa estar entre as
multidões que o adoram
eternamente na glória do céu.

Dennis Allan
www.estudosdabiblia.net

Sol… pela bondade de um
amigo… por Escrituras
sussurradas… talvez até por
uma mensagem de Max.
Marginalizado e descartado?

Outros podem pensar assim.
A misericórdia deu ao filho
Você pode pensar assim. Mas
pródigo uma segunda chance,
Deus vê em você uma obra
mas graça fez uma festa para Deixe-me ser bem claro. Deus prima prestes a acontecer.
ele. A misericórdia moveu o resolveu cortejar o seu
Samaritano a fazer curativos coração. Através de pores do
Max Lucado

