Aniversariantes - Mar/17
Marcos Vicente de Lima
Bianca de Suza Martins
Horários dos Cultos /Atividades
Ingrid de Souza Gomes
Domingos
Diác. Norberto Romero Rosa
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes Rosane Alves Faustino
9h às 12h
Renata Farinelli Nabeiro
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Felippe Alves Pereira Manzatto
Segundas-feiras
Diac. Zelinda Cauz Puzzuoli
Circulo de Oração das 8h às 9h30
William Barbosa dos Santos
Culto nos Lares das 20h às 21h*
(*agendar com Pb.Márcio)
Juliana Lima Rodrigues
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h Marly Alves Pereira
Pr. Walter D'Onófrio
Terças-feiras:
Rafael Carvalho de Oliveira Abreu
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h

6-mar
7-mar
7-mar
12-mar
13-mar
15-mar
20-mar
24-mar
24-mar
25-mar
26-mar
22-mar
31-mar

Ano 8– nº 149 - Março/17
Portanto, após Deus ter ferido
fortemente o inimigo, através
das mãos de Gideão e de seus
trezentos, os 31.700 homens
foram convocados para a
perseguição e derrota total
dos midianitas.

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 - Mar/17
Dia

Hall

Galeria

5

Márcia e Willian

Rodhe e Oliveira

9

Miriam e Sebastião

12 Minervina e Adivaldo Simone e Francisco
16

Madalena e Robson

O

povo de Deus, por
sete anos, esteve em
grande opressão e
pobreza
por
causa
dos midianitas, até que o
clamor dos filhos de Israel
chegou aos ouvidos do
Senhor.

Aniversários de Casamento - Mar/17
Casal
Marcelo Zanotto &
Regiane Cristina da Cunha Zanotto

Data

Anos

Bodas

11

11

Aço

Diva Leite Menon &
Vitório Manoel Menon

16

54

Níquel

Marco Rodolfo Couto Giongo &
Andréa Giongo

20

19

Água
Marinha

Manoel de Almeida Santos &
Elça de Almeida Santos

27

35

Coral ou
Rútilo

Marcelo Bonora &
Mônica Campos de Carvalho Bonora

30

21

Zircão

*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

Por esta razão, enviou o seu
anjo para falar com Gideão e
livrar Israel deste julgo
terrível. “Então o Senhor

olhou para ele, e disse: Vai
nesta tua força, e livrarás a
I sr a el da s m ão s do s
midianitas; porventura não te
enviei eu?” Juízes 6:14.
Gideão reuniu das tribos,
cerca de 32.000 homens para
a
b a t a l h a ,
e
surpreendentemente Deus
ordenou, que deste montante,
apenas
300
fossem
selecionados para a estratégia
que o Senhor intentou

empreender
contra
o
inimigo. “E disse o Senhor a

“Então os homens de Israel,
de Naftali, de Aser e de todo o
Manassés foram convocados,
e perseguiram aos midianitas.
Também Gideão enviou
mensageiros a todas as
m o n t an h as de Ef r aim ,
dizendo: Descei ao encontro
dos midianitas, e tomai-lhes
as águas até Bete-Bara, e
também
o
Jordão.
Convocados, pois, todos os
homens de Efraim, tomaramlhes as águas até Bete-Bara e
o Jordão.” Juízes 7:23-24

Gideão: Com estes trezentos
homens que lamberam as
águas vos livrarei, e darei os
midianitas na tua mão;
portanto, todos os demais se
retirem, cada um ao seu
lugar.” Juízes 7:7
O critério de Deus não é
Acerca dos 31.700 homens
dispensados, porque eram
medrosos, tímidos, bebiam
ajoelhados,
temos
a
impressão, que foram
considerados imprestáveis
pelo Senhor. Mas isto não é
verdade, pois nas mãos de
Deus, todos são úteis para
alguma finalidade.
Estes homens, faziam parte
dos
32.000
que
se
apresentaram para a batalha,
logo podemos concluir que
apesar das fraquezas, havia
disposição destes homens.

utilizar apenas os capacitados,
mas a todos os voluntários e
desprendidos. Erramos,
quando concluímos, que a
obra de Deus é realizada
apenas pelos líderes. Ela
também pode ser realizada
por você.

Continua...

Continuação...

alimento ao faminto, a
salvação para o perdido, a
cura para o ferido, a
libertação para o aprisionado,
a reconciliação para quem
está longe de Deus. “E,

destes meus pequeninos
irmãos,
a
mim
o
fizestes.” Mateus 25:40

Por que Jesus ensinou em parábolas?

A obra de Deus está
espalhada por toda a Terra e
sendo realizada por muitos,
Pense nisto, reflita e tome
em todo tempo e o tempo
posse. Deus te abençoe !!!
t o d o . U m a v i s i t a a o respondendo o Rei, lhes dirá:
desprezado, um consolo ao Em verdade vos digo que
Pb. Marcos F. Zanellato
desesperado, um bocado de quando o fizestes a um

volta: oferecer Wi-Fi gratuito Apesar de ser uma das
Igrejas alemãs vão
em todas as igrejas na antiga nações mais industrializadas e
a quarta maior economia do
oferecer Wi-Fi gratuito Alemanha Oriental.
mundo, a Alemanha fica para
para atrair fiéis
O projeto de distribuir o trás quando se trata de
“Godspots” prevê conectar acesso público a conexão Wi220 igrejas em Berlim e Fi. O país tem cerca de 15 mil
expandir para 3 mil igrejas, hotspots de Wi-Fi livre, o que
centros comunitários e equivale a um para cada 10
instituições religiosas nos mil pessoas. Em comparação,
próximos meses. A iniciativa nos Estados Unidos o número
t a m b é m
é
u m a de pontos de conexão por
comemoração
do 500° pessoa se multiplica por
aniversário da Reforma cinco, enquanto no Reino
Protestante de Martinho Unido esse valor é 28 vezes
Lutero.
maior.

A região da ex-Alemanha
Oriental é lar do maior
número de ateus no mundo,
sendo que somente 8% da
população afirma acreditar
em Deus. Além disso, o
cristianismo deve se tornar
uma minoria religiosa no país
nos próximos 20 anos.
Para reverter essa situação,
as igrejas protestantes locais
desenvolveram um plano
para atrair as pessoas de

“As pessoas não estão menos
espirituais do que antes, mas
o ponto da Reforma era que
a igreja precisa evoluir
continuamente”, diz Christoph
Heil, porta-voz do projeto.
“Queremos mostrar que os
edifícios da igreja ainda
podem ser locais de encontro
para a comunicação."
Se o Godspot atinger o seu
objetivo, a igreja protestante
pode se tornar um dos
maiores provedores de Wi-Fi
aberto em toda a Alemanha.

A culpa disso é uma lei que
responsabiliza a pessoa ou
empresa que opera um
hotspot por qualquer coisa
ilegal que alguém faça em
sua rede. Por exemplo, se
alguém em um café com WiFi gratuito baixa uma música
na internet, o dono do
estabelecimento pode ser
processado por pirataria.

não é uma doce música para
todos os ouvidos. Na verdade,
há aqueles que não têm
nenhum interesse ou estima
pelas coisas profundas de
Deus.

Tem-se dito que uma parábola ministério, Jesus tinha
é uma história terrena com utilizado muitas analogias
um significado celestial.
gráficas usando coisas
comuns
que
seriam
O
Senhor
J e s u s conhecidas por todos (sal,
frequentemente
u s a v a pão, ovelhas, etc.), e seu
parábolas como um meio de significado era bastante claro
ilustrar profundas verdades no contexto de Seu ensino. As
divinas. Histórias assim são parábolas requeriam mais
facilmente lembradas, os explicações, e em um ponto
personagens são fortes e o do Seu ministério, Jesus
simbolismo
rico
e m começou a ensinar utilizando
significado. As parábolas eram parábolas exclusivamente.
uma forma de ensino muito
comum no Judaísmo. Antes de N o s s o
Senhor
Jesus
um determinado ponto no Seu compreendia que a verdade

Todos careceram
www.olhardigital.uol.com.br

Os organizadores da Tarde com Jesus
ainda necessitam da doação de diversos
artigos. Informem-se com o Ricardo, com
a Cintia ou com algum jovem da Igreja.

Fato – nós não merecemos ir
ao céu! Então, o que
podemos fazer? Talvez se
fizermos boas obras o
suficiente elas irão compensar
as nossas obras pecaminosas.
Aí vem a pergunta: quantas
boas obras será que tenho
que fazer? Se eu passar um
ano sendo cobiçoso, quantos
anos terei que ser generoso?

Ninguém sabe quantas boas
obras compensam uma obra
má.
Uma
lista
de
compensações não se
encontra – simplesmente
porque não existe.
Deus não opera dessa forma.
Tudo que podemos fazer é
pedir misericórdia. E Deus,
por causa da sua bondade,
nos dá. Deus entregou os
nossos pecados a seu Filho.

Por que, então, Ele falava em
parábolas? Para aqueles com
uma verdadeira fome de
Deus, a parábola é um veículo
tanto
eficaz
quanto
memorável para a transmissão
das verdades divinas. As
parábolas de Nosso Senhor
contêm grandes volumes de
verdade em poucas palavras-e Suas parábolas, ricas em
imagens, não são facilmente
esquecidas. Assim, então,
uma parábola é uma bênção
para aqueles com ouvidos
dispostos. Entretanto, para
aqueles com corações
endurecidos e ouvidos lentos
para ouvir, uma parábola é
também uma declaração de
julgamento.

www.gotquestions.org

Seu Filho, Jesus Cristo,
morreu por nossos pecados.
Ele fez o que nós não
podíamos
para
que
pudéssemos nos tornar o que
não ousamos sonhar:
cidadãos do céu!

Max Lucado

