Aniversariantes - Fev/17

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*
(*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
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

Cristiane Moraes C. Canuto
Daniele Cristal Santos
Paulo Cezar Fakler Rodrigues
Rafael Santana Ijano
Leandro Romera Scisci
Márcia Cristal Figueiro
Rosimeire Rodrigues Relvas
Luiz Fernando R. Cardoso
Cristiane Moraes C. Canuto
Antonia Maria das D. de Carvalho

5-fev
9-fev
12-fev
12-fev
16-fev
17-fev
18-fev
18-fev
19-fev
20-fev

Ano 8– nº 147 - Fevereiro/17
Muitas vezes, desprezamos: o
lugar onde moramos, a
atividade profissional que
temos exercido, o salário que
recebemos, o patrão que nos
dá o trabalho, o vizinho que
tanto tempo mora ao nosso
lado, o amigo que nunca nos
abandonou, e assim por
diante.

Diáconos de Plantão - Fev/17
Dia

Hall

Galeria

5

Silvana e Robson

Madalena e Francisco

9

Nice e Sebastião

12 Márcia e Norberto Miriam e Oliveira
16 Rodhe e Luís Abreu

O Rei da Glória entrou
humildemente em Jerusalém.
Ao invés de entrar montado
num belo cavalo branco,
montou num jumentinho de
primeira viagem (Profecia Zc
9:9; Mat. 21: 1-11).

Aniversários de Casamento - Fev/17
Casal

Data

Anos

Bodas

Eneas Tavares Canuto &
Cristiane Moraes Costa Canuto

13

29

Erva

Antonio Aparecido Ribeiro &
Dyonísia Lourenço Ribeiro

21

60

Diamante

Presb. Marcelo Zenatti &
Diac. Simone Cravo Zenatti

22

14

Chumbo

*A partir de 10 anos de união
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Ao
invés
de
estar
acompanhado de um exército
fortemente armado, entrou
com os seus discípulos e com
o povo da cidade.
Ao invés de palavras de
ordem, ouvia-se vozes
humildes que gritavam:
Bendito ao que vem em Nome
do Senhor. Nada que
lembrasse um Rei, mas entrou
em Jerusalém o Príncipe da
Paz.

Interessante, que nos dias
atuais, são utilizados
exércitos, armas, poderio
bélico, influências políticas,
autoridade para inutilmente
buscar a paz.
Quando o Príncipe da Paz
ensinou que as coisas simples
são
os
verdadeiros
instrumentos da paz, pois em
torno das coisas simples não
existe cobiça, disputa ou
concorrência. Jesus também
pode ensinar, que a dureza
dos nossos corações é que
torna
certas
coisas
desprezíveis, porém vale
ressaltar, que são estas
coisas, que Deus poderá
utilizar como instrumento de
libertação para as nossas
vidas.

A dureza do coração dificulta
o entendimento de que certas
coisas não são desprezíveis,
mas na verdade, esta pode
ser a forma que Deus usa
para tratar com as nossas
vidas. Esta dureza do coração
é comparada por Jesus à
pedras (seres inanimados,
insensíveis, incapazes de
ouvir, ver ou falar). Vejamos
os exemplos que seguem:
Deus usou o deserto para
libertar Israel, Deus permitiu a
perseguição do rei Saul para
libertar Davi, Deus permitiu o
espinho na carne para libertar
e aperfeiçoar a Paulo, Deus
permitiu a perseguição para
aperfeiçoar e crescer a Igreja
Primitiva, Deus permite as
coisas desprezíveis (ao nosso
modo de ver) para nos
libertar. Por isso, a palavra de
Deus nos ensina: “em tudo
dai graça.” I Ts5:18
Continua...

Deus, e morre. Porém ele lhe
disse: Como fala qualquer
Vejamos o exemplo de Jó: doida, falas tu; receberemos
o bem de Deus, e não
Então sua mulher lhe disse:
receberíamos o mal? Em tudo
“ A i n d a r e t é n s a t u a isto não pecou Jó com os
sinceridade? Amaldiçoa a seus lábios.” Jó 2:9,10.

Apesar de todo o sofrimento,
Jó preferiu confiar em Deus.

Palavra de Deus aos povos
daquela região sempre foi
muito difícil, pois a Bíblia é
um livro proibido na maioria
dos países muçulmanos.

ser perigoso carregar uma
Bíblia impressa”, conta um
obreiro da missão Portas
Abertas. “Pensando assim, ter
uma Bíblia no seu celular é
mais seguro e fácil de usar.
Em nossa região, todo mundo
tem um celular, e quanto
mais funções ele tiver,
melhor.”, cita.

Continuação...

Missões: Tecnologia
ajuda a propagar a
Bíblia em países
muçulmanos

Atualmente, a facilidade de
acesso a informações através
de aparelhos com tecnologia
moderna tem mudado a
forma de fazer missões.
Livros e áudios em formatos
digitais são facilmente
acessados através de
aparelhos de celular da nova
geração. Assim, conteúdos
cristãos
estão
sendo
compartilhados, vídeos,
áudios, imagens, e até
mesmo a Bíblia em formato
digital, têm chegando até as
A tecnologia tem se tornado
pessoas.
uma grande aliada da obra
missionária em vários países
“No Oriente Médio e no Norte
do mundo, principalmente na
de África, por exemplo, há
região do Oriente Médio,
países que consideramos
onde a resistência contra o
fechados. Não é possível
evangelho
mostra-se
entrar com Bíblias facilmente,
extrema. Portanto, levar a
e para ex-muçulmanos, pode
Mas Deus disse

Quando você se sente
desamparado, para onde pode
virar? Eu sugiro que você vire
para uma das mensagens mais
intrigantes de Jesus sobre
oração.

Imagine que é você quem está
tocando a campainha. A porta
abre. “O que está fazendo
aqui?” ele pergunta. Você
responde “Um amigo meu
chegou para visitar e eu nada
tenho para ele comer.”

O que aconteceu durante a infância de Jesus?
conhecimento apenas denota
Suas
habilidades
extraordinárias, enquanto que
Sua escuta e perguntas aos
anciãos mostram que era
absolutamente respeitoso,
assumindo o papel de um
estudante, assim como era
apropriado para uma criança
da Sua idade.

Pense nisto, reflita e tome
posse. Deus te abençoe !!!
Pb. Marcos F. Zanellato

“O mundo hoje é atraído mais
pelos recursos visuais. Vídeos
curtos sobre a vida de Jesus,
ou sobre os princípios do
evangelho
são bastante
influentes e causam impacto
na vida das pessoas. E com
as tecnologias wi-fi e
bluetooth, os cristãos podem
transferir qualquer um desses
arquivos sem nenhum
problema, e sem precisarmos
de uma produção em
massa!”, explica.
Fonte: Gospel+

fome. Tudo porque você pediu
ajuda por outra pessoa. Isso é
a oração intercessora na sua
forma mais pura. Essa oração
chama a atenção de Deus. Se
até seu vizinho emburrado e
descontente te ajuda, quanto
mais Deus poderá fazer?

Finalmente, ele lhe leva para a
Lucas conta a história de um dispensa dele. E, como Max Lucado
vizinho persistente buscando resultado, sua visita surpresa
pão emprestado à meia noite. não terá que ir para cama com

Além de Lucas 2:41-52, a
Bíblia não nos diz nada sobre
a juventude de Jesus. No
entanto, o incidente ali
narrado nos ensina algumas
coisas sobre a Sua infância:
Primeiro, Ele era filho de pais
muito devotos a seus rituais
religiosos. Como exigido pela
sua fé, José e Maria faziam a
sua peregrinação anual a
Jerusalém para a festa da
Páscoa. Além disso, eles
trouxeram seu filho de 12
anos para comemorar a Sua
primeira festa em preparação
ao Seu bar mitzvá aos 13

anos, quando os meninos
judeus comemoravam a sua
passagem à idade adulta. Aqui
vemos um típico menino de
uma família típica daquela
época.

Desta ocasião ao Seu batismo
aos 30 anos, tudo o que
sabemos da juventude de
Jesus foi que Ele deixou
Jerusalém e voltou para
Nazaré com Seus pais e "eralhes obediente" (Lucas 2:51).
Ele cumpriu o Seu dever para
com os Seus pais terrenos em
submissão
ao
quinto
mandamento, uma parte
essencial
da
perfeita
obediência à lei de Moisés que
Jesus executou em nosso
favor. Além disso, sabemos
apenas que "Jesus ia
crescendo em sabedoria,
estatura e graça diante de
Deus e dos homens" (Lucas
2:52).

Vemos também nessa história
que a permanência de Jesus
no templo não era um ato de www.gotquestiosn.org
desobediência, mas um
resultado natural de saber que
tinha a tarefa de cuidar dos
interesses do Pai. O fato de
que Ele estava surpreendendo
os professores do templo com
a
Sua
sabedoria
e

