Aniversariantes - Dez 16
Maria Hirosviski Popozoglo
Elaine Cristina de A. Santos
Domingos
Aparecida Cristal
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes Daniel Duperron Alves de Barros
9h às 12h
Cíntia Pereira da Silva
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Pedro Vinícius dos S. Oliveira
Segundas-feiras
Leonardo Pereira Manzatto
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Lucas Richard Canuto
Culto nos Lares das 20h às 21h*
(*agendar com Pb.Márcio)
Pedro Cristal Figueiro
Jefferson Aparecido B. dos Santos
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Nilson Natale Faustino
Terças-feiras:
Edilson Romera Rosa
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h

15-dez
17-dez
17-dez
17-dez
22-dez
23-dez
26-dez
26-dez
26-dez
27-dez
31-dez
31-dez

Horários dos Cultos /Atividades

Ano 7 – nº 146 - Dezembro/16
No Brasil temos a liberdade de
ler e pregar as escrituras
livremente. Mas existem vários
países em que estas práticas
são proibidas e as punições a
quem for pego com a bíblia
sagrada são: prisão, perda da
cidadania, tortura, morte e
açoitamento.

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

Diáconos de Plantão - Dez16
Dia

Hall

Galeria

11

Kelly e Luiz Carlos

Madalena e Francisco

15

Miriam e Robson

18

Veri e Adivaldo

22

Somone e Willian

Minervina e Sebastião

Agenda de Dezembro
11-dez-16 Domingo

Culto "Dia da Bíblia" - A
importância da Palavra de
Deus

18-dez-16 Domingo

Culto da Família

25-dez-16 Domingo

“E Jesus, respondendo, disselhes: Porventura não errais vós
em razão de não saberdes as
Escrituras nem o poder de
Deus?” - Marcos 12:24.

Natal - Não haverá culto

29-dez-16

Quintafeira

Último culto do ano - pedimos
o comparecimento de toda a
igreja

1-jan-17

Domingo

Ano Novo - Não haverá culto

Aniversários de Casamento - Dez/16
Casal

Data

Anos

Bodas

Rodrigo Cardamone &
Flávia Rodrigues da Silva

10/12

10

Estanho

Diac. Mirian Couto Giongo &

18/12

51

Bronze

*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

A Bíblia Sagrada

O apóstolo Paulo afirma que
"toda a Escritura é inspirada

( Em comemoração ao Dia da

por Deus" literalmente,
"soprada por Deus", que é a

Bíblia, celebrado no segundo
domingo de dezembro, e que
foi criado em 1549, na GrãBretanha pelo Bispo Cranmer.
O Dia da Bíblia é um dia
especial, e foi criado para que
a população intercedesse em
favor da leitura da Bíblia. No
Brasil a data começou a ser
celebrada em 1850, quando
chegaram da Europa e EUA os
primeiros missionários cristãos
evangélicos. )
Segundo a tradição aceita pela
maioria dos cristãos, a Bíblia
foi escrita por 40 autores,
entre 1.500 a.C. e 450
a.C. (livros do Antigo
Testamento) e entre 45
d.C. e 90 d.C. (livros do Novo
Testamento), totalizando um
período de quase 1600 anos.

tradução
da
palavra
g r e g a t h e o p n e us t o s ( 2
Timóteo 3:16).
O apóstolo
"nenhuma

Pedro

diz

que

p ro f e c i a f o i
proferida pela vontade dos
homens.
Inspirados
pelo Espírito Santo é que
homens falaram em nome de
Deus." (2 Pedro 1:21).
A quantidade de livros do
Antigo Testamento: a Bíblia
dos cristãos protestantes e
o Tanah judaico incluem 39
livros. O Novo Testamento é
composto de 27 livros.
De acordo com as Sociedades
Bíblicas Unidas, a Bíblia já foi
traduzida, até 31 de dezembro
de 2007, para pelo menos
2 454 línguas e dialetos.

As escrituras são a maior
representação do amor de
Deus pela humanidade, pois a
Bíblia é o único manual de
conduta para a salvação e para
a vida eterna. Porém, é
importante ressaltar, que a
simples interpretação e a
prática irracional das
escrituras, sem uma boa dose
de amor, é o que comumente
chamamos de legalismo, e isto
é extremamente prejudicial,
tanto para quem age, como
para quem é vítima desta
ação.
Portanto, conhecer as
escrituras é fundamental, mas
amar à Deus, acima de tudo, e
ao próximo como a si mesmo,
são os ingredientes principais
para o exercício de um
ministério reconciliador e de
uma vida cristã vitoriosa.

Continua...

Continuação...
É o dever da Igreja de Cristo,
de cada um de nós, pregar as
escrituras em todo o
mundo “E disse-lhes: Ide por

“Mas recebereis a virtude do
Espírito Santo, que há de vir
sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a
Judéia e Samaria, e até aos
confins da terra.“ Atos 1:8. E

preparado a tempo e fora de
tempo, repreenda, corrija,
exorte com toda a paciência e
doutrina.” 2 Timóteo 4:2

Em que ano nasceu Jesus Cristo?
convocando toda a população
do império para recensear-se.
Este,
o
primeiro
recenseamento, foi feito
quando Quirino era governador
da Síria." Sabemos que César

Pense nisto, reflita e tome

todo o mundo, pregai o
posse. Deus te abençoe !!!
evangelho
a
t o d a esta é uma tarefa urgente
criatura.” Marcos 16:15. “Pregue a palavra, esteja
Pb. Marcos F. Zanellato

Augusto reinou de 27 aC a 14
dC.

Tecnologia faz cristãos
chineses terem acesso
à Bíblia
Os tempos de proibição
acabaram pela facilidade de
ler a Palavra pela internet.
A Bíblia on-line tem mudado a
forma como os cristãos
chineses
estão
se
relacionando com a Palavra de
Deus. Por muito tempo a
disponibilidade de Bíblias no
país era escassa e quem fosse
pego com um exemplar
correria sérios riscos.

Existem programas de leitura,
vários softwares disponíveis,
Porém com a tecnologia se diferentes versões, além das
tornou mais fácil ter acesso à livrarias virtuais”, comemora

Bíblia. Com o desenvolvimento
da tecnologia de rede, o
crescente número de usuários
de internet na China gerou
uma grande base de compras
Um cristão chinês indígena, online, explica ele.
conhecido como Yuki, chegou
a escrever que os exemplares “Hoje em dia, é muito comum
do livro sagrado só eram para os cristãos comprar ou
adquiridos em algumas igrejas acessar uma Bíblia pela
ou nas poucas livrarias cristãs internet e outros materiais
que há no país.
relacionados à nossa fé.

Vasos Escolhidos
Os vasos escolhidos de Deus
nem sempre são brilhantes e
dourados. Eles podem estar
encardidos e rachados,
quebrados ou até descartados.
Eles podem ser um Saulo
movido por raiva, motivado
por mágoa. Saulo queria
descobrir e perseguir os
primeiros Cristãos. Mas Deus
viu possibilidades em Saulo e

enviou Ananias para ensiná-lo
e ministrar para ele. O que
você fará quando Deus lhe
mostrar o seu Saulo? Ele foi
longe demais. Ele é duro
demais. Viciado demais. Velho
demais. Ninguém dá qualquer
esperança para o seu Saulo.

Yuki.
O chinês ainda destaca os
aplicativos para dispositivos
móveis que permitem a leitura
da Bíblia em smartphones e
tablets.

www.noticias.gospelprime.com.br

resista a estes pensamentos.
Ninguém crê mais nas pessoas
do que Jesus. Não desista.
Conte para seu Saulo sobre
Jesus, e ore. E lembra-se
disso: Deus nunca lhe envia
para onde ele ainda não foi.
Até que você chegue no seu
Saulo, quem sabe o que você
Mas você está começando a descobrirá.
perceber que talvez Deus age
nos fundos do palco. Você
começa a acreditar. Não
Max Lucado

Os detalhes bíblicos do
nascimento de Jesus são
encontrados nos Evangelhos.
Mateus 2:1 afirma que Jesus
nasceu durante os dias do rei
Herodes. Já que Herodes
morreu em 4 aC, temos um
parâmetro para nos guiar.
Além disso, depois que José e
Maria fugiram de Belém com
Jesus, Herodes ordenou que
todos os meninos de até 2
anos naquela região fossem
mortos. Isto indica que Jesus
poderia ter tido até dois anos
antes da morte de Herodes.
Isso coloca a data de seu
nascimento entre 6 e 4 aC.

Quirino governou a Síria
durante este mesmo período
de tempo, com registros de um
censo que incluía a Judeia em
aproximadamente 6 aC. Alguns
estudiosos debatem se este é
o censo mencionado por
Lucas, mas parece, de fato, ser
o mesmo evento. Com base
nestes dados históricos, o
momento mais provável do
nascimento de Cristo em
Belém é 6-5 aC.

sendo sumos sacerdotes Anás
e Caifás" (Lucas 3:1-2).
O único período de tempo que
se encaixa com todos esses
fatos é 27-29 dC. Se Jesus
tinha "cerca de trinta anos" em
27 dC, um nascimento em
algum momento entre 6 e 4 aC
caberia na cronologia. Mais
especificamente, Jesus teria
tido cerca de 32 anos de idade
no momento em que começou
o seu ministério (ainda "cerca
de trinta anos").

E o dia exato do nascimento
de Cristo? A tradição de 25 de
dezembro foi desenvolvida
muito tempo após o período do
Novo Testamento. É o dia
concordado pelos cristãos para
celebrar o nascimento de
Lucas menciona um outro Jesus, mas o dia exato do seu
detalhe a respeito de nossa nascimento é desconhecido.
linha do tempo: "Ora, tinha
Jesus cerca de trinta anos ao O que se sabe é que os
c o m e ç a r
o
s e u detalhes bíblicos e históricos
ministério" (Lucas 3:23). Jesus apontam para um ano
começou o seu ministério aproximado de nascimento.
durante o tempo em que João Jesus nasceu em Belém da
Batista ministrou no deserto, e Judeia em aproximadamente 6
o ministério de João começou -5 aC . O seu nascimento
"No décimo quinto ano do mudou a história para
reinado de Tibério César, sempre, junto com a vida
s e n d o P ô n c i o P i l a t o s de inúmeras pessoas ao
go v e rn a do r da Ju d éi a, redor do mundo .

Lucas 2:1-2 observa vários Herodes, tetrarca da Galileia,
outros fatos para ponderar: seu irmão Filipe, tetrarca da
"Naqueles dias, foi publicado região da Ituréia e Traconites,

um decreto de César Augusto, e Lisânias, tetrarca de Abilene,

www.gotquestions.org

ao apoio da direção da Igreja
a liberdade e confiança que
Este é o último boletim do sempre nos concedeu a
ano.
Voltaremos com uma respeito dos assuntos aqui
nova edição em fevereiro de publicados.
2017.
Aproveitamos a
oportunidade para agradecer Pedimos que Deus continue a

nos capacitar e que no
próximo ano
esse trabalho
possa ser aprimorado.

Boletim em Férias

Um bom Natal e um ano novo
ano abençoado a todos!
L.A.

