Aniversariantes - Mar/17
Felippe Alves Pereira Manzatto
Diac. Zelinda Cauz Puzzuoli
William Barbosa dos Santos
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes Juliana Lima Rodrigues
9h às 12h
Marly Alves Pereira
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Pr. Walter D'Onófrio
Segundas-feiras
Rafael Carvalho de O. Abreu
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Delonice Reis Braga
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Hilda Pereira Quintanilho
(*agendar com Pb.Márcio ou Ev. Rodolfo)
Maria de Lourdes Cruz

20-mar
24-mar
24-mar
25-mar
26-mar
22-mar
31-mar
1-abr
1-abr
2-abr

Horários dos Cultos /Atividades

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

do limite permitido, as
chances de vir a dormência é
provável. Mas, se a estrada é
perigosa, com muitas curvas,
muito movimentada, o que
exige máxima atenção para
não causar um acidente, a
chance da dormência é
remota.

Diáconos de Plantão - Mar/17
Dia

Hall

Galeria

19

Kelly e Willian

Silvana e Oliveira

23

Veri e Luís Abreu

26

Márcia e Norberto

30

Nice e Robson

Assim é a vida do cristão.
Além de ter um rumo certo,
precisa ser governada por
Deus.

Mirian e Sebastião

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

Ano 8– nº 150 - Março/17

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
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Rua das Giestas, 1400 – Vila Bela – São Paulo – SP
Tel.: (11 ) 2912-9170 www.facebook.com/icristaevangelica

Dias atrás, quando do período
de carnaval brasileiro,
ouvimos notícias sobre
acidentes com carros
alegóricos. Na ocasião,
dezenas de pessoas foram
atingidas por um veículo
desgovernado, e ficaram,
algumas, gravemente feridas.
Não é propósito deste texto
enaltecer
o
período
carnavalesco, mas o contrário;
é mostrar que pessoas, às
vezes, estão confortavelmente
no lugar errado, e por isso
tendem ao sofrimento.
É muito provável que as
pessoas que ali estavam
sentiam-se
seguras,
despreocupadas com o
cotidiano e, principalmente,
com sua vida de integridade

espiritual; buscavam os
melhores lugares para
simplesmente ver “a banda
passar”, e não imaginavam
que seria possível acontecer
um acidente daquele.
Este é o maior perigo de uma
vida sem rumo: Achar que
está tudo certo e confortável.
Quando estamos acomodados
e sem nos preocupar se o
rumo está correto, não
conseguimos prever qualquer
perigo, enquanto a vida
passa. A melhor oportunidade
para dormir não é quando
problemas nos atormentam,
mas quando, aparentemente,
tudo está bem, e confortável.

Ele é quem opera em nós
tanto o querer como o
efetuar. Mas, também, Ele nos
exorta a não dormirmos no
trajeto; alerta-nos para sair do
conforto, estarmos sempre
atentos em nossos passos, e,
com isso, evitar cedermos às
tentações constantes.
Is so e vi ta rá qu e nos
sobrevenha
males
incompreensíveis e tristezas
inesperadas.
No evangelho de Lucas, Cristo
alertou os seus discípulos com
as seguintes palavras: "Por

qu e e s t ão do r m in do ? ,
perguntou-lhes. Levantem-se
e orem para que vocês não
caiam em tentação! " (Lucas
22:46).
Deus abençoe a todos!

Quando se viaja por uma
estrada tranquila, larga, e
numa velocidade até abaixo

Pb. Eduardo Lazzarini

Para onde vão os
empregos neste
mundo de novas
tecnologias ?

robótica, inteligência artificial, Vc está preparado?
impressão
em
3D,
biotecnologia...
(voltaremos a este assunto )

O Fórum projeta que, até
2020, essas tecnologias vão
A tecnologia tem modificado eliminar 5,1 milhões de vagas
drasticamente o mercado de em 15 países e regiões que
respondem por dois terços da
trabalho.
força mundial de trabalho,
Segundo relatório publicado incluindo o Brasil.
pelo Fórum Econômico
Mundial, a economia mundial Muitos estudos sugerem que,
sentirá os efeitos da chamada historicamente, a inovação
“Quarta
R e v o l u ç ã o cria mais empregos do que
Industrial”, que promete ser destrói, já que as ocupações
muito
mais
r á p i d a , extintas são substituídas por
abrangente e impactante que outras, ligadas a novos
as anteriores.
mercados. No entanto, como
os avanços atuais ocorrem
São muitas as novidades: num ritmo sem precedentes,
computação em nuvem, a transição pode ser mais
Internet das Coisas, Big Data, traumática.

para todos ( foram quase
1000 cachorros quentes
E m m a i s u m e v e n t o servidos ), estiveram a
organizado pelo Grupo de disposição dos presentes.
Jovens da Igreja Crista
Evangélica,
u m Os números foram bastantes
de
número superior a uma expressivos e mais
centena de pessoas trabalhou quinhentas pessoas estiveram
para prestar aos vizinhos da presentes e, se utilizaram, de
Igreja e moradores do bairro alguma forma, de tudo que
e arredores, uma série de lhes foi oferecido.
serviços e atendimentos, em
esse grupo
uma ação social que já está se Deus abençoe
tornando tradição e é sempre espetacular e todos que de
alguma maneira deram sua
muito bem recebida.
cooperação para essa
Medição dos níveis de realização.
Glicemia e Pressão Arterial,
Atend imento P e diát rico, Agradecimentos especiais à
Orientação Profissional e todos os patrocinadores, de
Jurídica, Aconselhamento bens ou serviços, peças
para
a
Espiritual, Corte de Cabelo, f u n d a m e n t a i s
além de muita brincadeira realização de mais essa
(L..A.)
para as crianças e lanches atividade social.

Tarde com Jesus

Quanto tempo durou o ministério de Jesus?
menos três Festas Anuais da
Páscoa através do curso de
Seu ministério: uma relatada
no capítulo 2:13, outra no
versículo 4 do capítulo 6 e
depois na Páscoa de Sua
crucificação, descrita no
mesmo Evangelho, em 11: 55
-57. Com base nessa
informação, o ministério de
Jesus durou dois anos, no
mínimo.

www.investimentosenoticias.com.br

De acordo com Lucas 3:1,
João Batista começou seu
ministério no décimo quinto
ano do reinado de Tibérius
César. Tiberius foi nomeado
co-regente com Augusto em
11 dC, 15 anos depois seria,
portanto 26 dC. Jesus
começou seu ministério pouco
depois com aproximadamente
trinta anos de idade (Lucas
3:23), ainda por volta do ano
26. Quanto ao final de Seu
ministério, sabemos que ele
culminou
com
Sua
crucificação, ressurreição e
ascensão.
De acordo com o Evangelho
de João, Jesus assistiu a pelo

Todos careceram
Como é que poderíamos
esperar ter o coração de
Jesus como a Bíblia promete?
Pronto para uma surpresa? Se
você está em Cristo, você já
tem o coração de Cristo.
Paulo já disse de forma bem
sucinta em Gálatas 2:20
“Cristo vive em mim”. E Paulo
explica com estas palavras “A

havia viajado pela área do
Jordão, de Canaã, Cafarnaum
e Jerusalém. Ele foi batizado
por João (Mateus 3: 13-17),
foi tentado no deserto
(Mateus 4: 1-2), começou seu
ministério de pregação
(Mateus 4:17), chamou Seus
primeiros discípulos (João 1:
35- 51), realizou Seu primeiro
milagre (João 2: 1-11), e fez
uma viagem a Cafarnaum com
Sua família (João 2:12). Tudo
Por causa da quantidade de isso levaria vários meses, pelo
maravilhas que Jesus realizou menos.
e dos lugares que Ele visitou
durante Seu ministério, muitos Acrescente-se a isso os 40
estudiosos acreditam que dias entre a ressurreição de
havia outra Páscoa, não Jesus e a Sua ascensão (Atos
mencionada nos Evangelhos, 1: 3), e temos todo o
que caiu entre as Páscoas de ministério terrestre de Jesus.
João 2 e João 6. Isso Desde Seu batismo até Sua
prolongaria o ministério de ascensão, no final do verão de
Jesus levando-o a pelo menos 26 até a primavera de 30,
3 anos.
temos aproximadamente 3
anos e meio.
Podemos acrescentar mais
tempo por causa de tudo o
www.gotquestions.org
que aconteceu antes da
primeira Páscoa do ministério
de Jesus em João 2. Na época
daquela primeira Páscoa (na
primavera de 27), Jesus já

pergunta de Isaías – ‘Existe
alguém que conheça o
Espírito de Deus, alguém que
saiba o que ele está fazendo?’
– foi respondida: Cristo sabe,
e nós temos o Espírito de
Cristo.” (1 Coríntios 2:16
MSG). Esta palavra é
estranha! Se eu tenho a
mente de Jesus, por que é
que ainda tenho os hábitos de
Max?

Deus está disposto a nos
transformar na semelhança
do Salvador. Eis minha
sugestão. Você imaginar o
que significa ser exatamente
como Jesus. Como ele
perdoava? Quando ele orava?
Por que ele não desistiu?
Vamos “fixar nossos olhos em
Jesus” (Hebreus 12:2). Talvez
vendo ele, veremos no que
podemos nos tornar.
Max Lucado

