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

Aniversariantes - Fev/17
Rosimeire Rodrigues Relvas
Luiz Fernando Rodrigues Cardoso
Cristiane Moraes Costa Canuto
Antonia Maria das Dores de Carvalho
Diac. Kelly C. de A. Stefanov Galvão
Gabriel Vitor Bonora
Fernando Fakler Rodrigues
Maria das Merces Costa
Vladimir Chaves Barbosa
Diac. Maria Madalena Alves de Barros
Walkyria Drozd Stefanov

18-fev
18-fev
19-fev
20-fev
21-fev
21-fev
23-fev
23-fev
24-fev
25-fev
2-mar

Presb. Marcelo Zenatti &
Diac. Simone Cravo Zenatti

fazendo a vontade da carne e
dos pensamentos; e éramos
por natureza filhos da ira,
como os outros também.(5)
Estando nós ainda mortos em
nossas ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo (pela
graça sois salvos),
(6) E nos ressuscitou
juntamente com ele e nos fez
assentar nos lugares celestiais,
em Cristo Jesus;(8) Porque
pela graça sois salvos, por
meio da fé; e isto não vem de
vós, é dom de Deus.

Diáconos de Plantão - Fev/17
Dia

Hall

Galeria

19

Kelly e Adivaldo

Simone e Willian

23

Veri e Francisco

26 Minervina e Sebastião Silvana e Norberto

Aniversários de Casamento - Fev/17
Casal
Antonio Aparecido Ribeiro &
Dyonísia Lourenço Ribeiro
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Data

Anos

Bodas

21

60

Diamante

22

14

Chumbo

*A partir de 10 anos de união
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Esta semana eu estava no
s u p e r m e r c a d o
e
flagrei a conversa de um
homem
que
estava
revoltado.
Dizia
que
recentemente
havia
ido à cidade de Aparecida do
Norte, e constatou a existência
de um comércio exagerado no
local, que havia pago pedágios
caríssimos , gas tou com
combustível, estacionamento e
alimentação. "O povo tem o

família, não receberá
d e l a
a t e n ç ã o ,
carinho ou respeito. O
funcionário que não supera
expectativas, jamais receberá
rec o m p ens as . É a L ei
da Semeadura, colhemos os
frutos de nosso plantio. Um
povo que não busca a Deus
jamais provará que o Senhor é
bom e que sua misericórdia
dura para sempre.

que merece! A coitada da
Santa não tem nada haver
com isso, mas foi a maior
frustração que já tive”, disse

Porém,
no
âmbito
espiritual, a situação é bem
diferente. Pela palavra de Deus
eu e você merecíamos a morte
e a perdição eterna, pois o
salário do pecado é a
morte, mas veja o que a bíblia,
no capítulo 2, da carta de
Paulo aos Efesios nos relata:

ele em alto bom som.
O povo tem o que merece,
pensei eu. Será que isso é
verdade?
Uma pessoa que não estuda e
não se aprimora terá o salário
que merece. O homem que
não se preocupa com sua

(1) E vos vivificou, estando vós

mortos em ofensas e pecados,
(3) Entre os quais todos nós
também antes andávamos nos
desejos da nossa carne,

Podemos entender pelo texto
que somos uma exceção e
que não merecemos o que
temos. A salvação é algo que
não veio de nós, é dom de
Deus, na verdade merecíamos
as trevas, uma
vida
miserável e escravidão eterna,
mas Cris to reverteu e
contrariou a lógica, fez-nos
assentar em lugares altos,
e x e r c e n d o
a
"misericórdia", tirou-nos da
situação que merecíamos, a
morte, e nos deu vida pela Sua
"Graça", deu-nos aquilo que
não merecíamos: a salvação
em Cristo.
Deus não permite com isso
que fujamos de nossas
responsabilidades, no âmbito
espiritual temos essa Graça e
misericórdia a nosso favor,
porém, é nosso dever construir
algo do qual possamos nos
orgulhar de merecer.

Continua...

Continuação...

Quem não tem tempo de
almoçar com a família, de
pensar sobre o mundo.
Quem não tem tempo para
amar, para lutar pelos seus
ideais, será que tem tempo
de viver?

Não temos mais tempo de
conhecer coisa alguma!
Alguém dirá. Não dá para
conceber isso! Quem não tem
tempo de ir ao aniversário do
amigo, de pedir desculpas, de
mandar um e-mail, de Temos que cultivar uma vida
conversar com as pessoas.
melhor a fim de merecer

momentos agradáveis, ame
sua família, sua igreja, seus
amigos e principalmente a
Deus, autor da vida eterna
que não merecíamos.
Grande abraço
Pr Eraldo Galvão

A evangelização real
na era digital

Aos 20 anos os jovens judeus
seguiam sua vocação e
comumente aos 30 anos de
idade se tornavam líderes. O
Código da Lei Judaica instrui
as congregações a buscar
determinadas qualidades ao
escolher um líder para
conduzir os serviços nas
Grandes Festas. Uma dessas
qualidades é que ele deveria
ter pelo menos 30 anos de
idade.

Quando pensamos em
evangelização, é impossível
não considerar a importância
atual da evangelização
através dos canais de
comunicação digital. Nunca
houve na história uma
facilidade tão grande de
comunicação como a que há
na atualidade.
Nas últimas décadas, os
avanços tecnológicos foram
impressionantes e novas
soluções foram surgindo
rapidamente.
Mais
especialmente nos últimos
anos,
houve
uma
concentração sem igual de
novas tecnologias voltadas a
simplificação da comunicação.
Novos aparelhos e aplicativos
não param de surgir. O que
falar também da conexão
com a internet? Não faz
muito tempo que perdíamos
h or a s e s p e r a n d o u m a
conexão discada. Agora,
quase todas as pessoas nos
grandes
centros
não
conseguem mais imaginar a
vida sem uma conexão em
seus celulares.

Por que o ministério de Jesus começou aos 30 anos?

Há quem goste muito de tudo
isso, mas há também quem
não gostou nada dessa
evolução. Apesar disso,
gostando ou não, uma coisa
não pode ser ignorada pela
Igreja: A evangelização digital
é fundamental na atualidade.
Um estudo recente feito pelo
Facebook apontou que 3,2
bilhões de pessoas estão
conectadas no mundo, um
crescimento de 10% em
relação ao último dado
publicado em 2014. O mesmo
estudo também mostra que
no Brasil, 58% da população
estão conectados.
Outro levantamento feito pelo
IBGE em 2014 apontou que
mais de 95 milhões de

brasileiros possuem acesso à
internet. Esse estudo também
apontou que o smartphone
passou a ser o aparelho
número 1 para acessar a
internet no Brasil.
Diante destes números, fica
impossível ignorar o tamanho
da
oportunidade
de
evangelização que tal avanço
tecnológico representa. A
Igreja de Cristo precisa estar
atenta a esse imenso campo
missionário, e entender que
cada usuário se trata de uma
pessoa real e, em tese, um
pecador que precisa ser
evangelizado, por mais que
alguns tenham a sensação do
anonimato.
www.ebdweb.com.br

Por quê? O Mishna Brura
(uma obra que fala sobre o
conjunto de leis da religião
judaica, incluindo os 613
mandamentos que constam
na Torá e os posteriores
mandamentos rabínicos e
talmúdicos relacionados aos

Para se livrar do diabo

costumes e tradições,
servindo como guia do modo
de viver judaico), explica que
é aos 30 anos a pessoa se
torna mais humilde e com um
coração quebrantado, e pode,
assim, sinceramente “orar
com o coração.” Parece que a
Torá compreende 30 anos de
idade como um “momento da
verdade” quando certas
realidades da vida firmemente
representam a vida da pessoa,
e é somente através da
aquisição de tais realidades
que se pode ser um líder –
seja na vida pública ou na
vida religiosa.

declarando-o como sendo seu
verdadeiro filho e herdeiro: “E

vêm quando aprendemos a
ouvir a voz de Deus nos
guiando a ir por este caminho
ou aquele outro. “Quer você
se volte para a direita quer
para a esquerda, uma voz
atrás de você lhe dirá: - Este
é o caminho; siga-o” (Isaías
30:21 NVI).

Espere Deus falar antes de
você agir. A promessa diz “Eu

eis que uma voz dos céus
dizia: Este é o meu Filho
amado, em quem me
comprazo.” Mateus 3:17

Pelo fato de Jesus ser um com
o Pai tem-se a equivocada
impressão que tudo na vida
de Cristo, seu aprendizado,
vida ministerial e vida pessoal
a co nt ec i am a p e n a s d e
maneira
sobrenatural.
Contudo, apesar do mover
sobrenatural na vida de
Jesus,
ele aprendeu como
qualquer outro menino judeu
e viveu como um judeu de sua
É interessante ver que foi época.
exatamente
isso
que
aconteceu com Jesus, que
iniciou seu ministério por volta
dos 30 anos de idade.
www.caminhoseguro.com
Segundo a tradição judaica
aos 30 anos de idade de um
pai judeu poderia declarar
publicamente seu filho para
ser o herdeiro de tudo o que
tinha, ou escolher um filho
adotivo em seu lugar. Foi
assim que Deus falou dos
céus, no batismo de Jesus

Deus nos ajudará a ficarmos
firmes contra o Diabo. Ele
revelará a esperteza do
Diabo. Mas precisamos
consultá-lo regularmente em
tudo. As Escrituras dizem que
a Palavra de Deus é lâmpada
para os nossos pés (Salmo
119:105)… mas não diz que é Como Davi, podemos pedir a
um holofote para o nosso Deus:“Inclina os teus ouvidos
futuro. Nossos melhores dias para mim” (Salmo 31:2 NVI).

o instruirei e o ensinarei no
caminho que você deve
seguir”(Salmo 32:8). Se você
sentir uma hesitação em seu
coração, preste atenção e
peça a Deus de novo. É o
único jeito de escapar da
cilada do Diabo!
Max Lucado

