Aniversariantes - Abr/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

Delonice Reis Braga
Maria de Lourdes Cruz
Maria Elizabete T. do Nascimento
Andréia Carvalho de Lima
Rosane de Fátima L. de Oliveira
Fernando Mihailovschi
Marcela Palmezan R. Lazzarini
Gilson Alves de Lima
Elen Acero de Mello
Karina Delgado Ribeiro
Adriano Bueno de Camargo
Maria Gessy Azevedo
Margarethe Joana D’arc Souza
Douglas Paulino Donegati

1-abr
2-abr
3-abr
5-abr
6-abr
7-abr
8-abr
8-abr
9-abr
11-abr
13-abr
14-abr
15-abr
19-abr

Sábados
Estudo Bíblico e Encontro com os Jovens a partir
das 20h00

Diáconos de Plantão - Abr/17
Dia

Hall

Galeria

2

Simone e Francisco

Madalena e Oliveira

6

Nice e Luís Abreu

9

Rodhe e Sebastião

13

Miriam e Norberto

Silvana e Robson

Aniversários de Casamento - Abr/17
Data

Anos

Bodas

12

20

Porcelana

Diác. Luis Carlos de Oliveira &
Cristiane dos Santos Oliveira

14

28

Hematita

Diác. Willian Barbosa dos Santos &
Daniele Cristal Santos

14

10

Estanho

Diác. Luís Carlos de O. Abreu &
Maria Cristina de Carvalho de O. Abreu

16

34

Oliveira

Antonio da Silva &
Lucineide Leandro da Silva

20

45

Platina

Casal
Presb. Marcio Pinto Neto &
Rita Maria de Cássia B. Pinto

*A partir de 10 anos de união
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U

ma menina de apenas 7
anos entrou sozinha em
um avião com um caderno de
colorir e alguns lápis de
cores, estava pintando seus
desenhos
totalmente
envolvida no que fazia, os
passageiros
acharam
estranho ela estar viajando
só, mas ninguém se
incomodou com o fato.
Depois da decolagem o avião
passou por uma área de
turbulência e causou pânico
nos
passageiros
que
gritavam, foi um desespero
total, enquanto esse horror
acontecia
a
menina
continuava
a
pintar
tranquilamente, foi quando
uma mulher lhe pergunta: -Ei
mocinha! Você está sozinha e
não está com medo?. A
menina sorri e responde, não
minha senhora, meu pai é o
piloto.’
Essa história é, de fato, uma
realidade que vivemos
diariamente, a Bíblia diz em
Romanos 8:31 "Se Deus é

por nós, quem será contra
nós? "

piloto, temos segurança
nEele, apesar dos problemas,
podemos
confiar
e
permanecer tranquilos.
Se Deus é por nós quem
será contra nós?
Esta
frase tem sido usada
ingenuamente, sem o devido
exame. Ela parece eliminar
todos os nossos inimigos,
como se dissesse: Ninguém
será contra nós, se Deus for
por nós. Se Deus é por nós,
nem um mal irá nos atingir.
Quem ousará se levantar
contra nós, se Deus estiver
ao nosso lado? Se Deus é por
nós, ninguém se atreverá a
nos fazer mal algum. Será?
Será que é isto que o texto
realmente quer ensinar?

Nesta vida passamos por
inúmeros processos de
turbulências, enfrentando
todo tipo de dificuldades,
porém, temos uma certeza Observando a Palavra de
incontestável, nosso Papai Deus podemos concluir: A
está no controle, Ele é o
resposta à pergunta, "se

Deus é por nós quem será
contra nós?" é: O diabo será
contra nós, o mundo será
contra nós e a nossa
própria natureza caída será
contra nós. E o mais
impressionante é que esta
oposição surge justamente
porque somos filhos de Deus.
A certeza que temos e
sempre teremos é que há
inimigos nesta vida, mas a
vitória já foi proporcionada. É
fato que ainda teremos
grandes lutas, muitas dores,
sofrimentos e dificuldades,
mas o consolo é que
podemos ter plena segurança
da nossa salvação.

Continua...

...continuação
A Bíblia
nos ensina que
somos vencedores, mas isto
não significa ausência de
inimigos e de grandes lutas.
Deus nos deu a vitória em
Cristo. A nossa grande
premiação, o nosso podium é
a salvação com a qual um dia
fomos contemplados.

Ser salvo é aguardar com Fica nossa reflexão: num
esperança o momento momento de turbulência;
glorioso qu e nos foi confiança é tudo!
reservado. Este é o
verdadeiro significado de
vencedor. Se te prometeram
outra coisa, infelizmente você
foi enganado, pois as
Que Deus te abençoe e um
turbulências
são realidade
para este mundo que jaz no
forte abraço.
maligno.
Pr Eraldo Galvao

Saiba o que é
Inteligência Artificial
A tecnologia Inteligência
artificial (Artificial Intelligence
-AI, em inglês) é um ramo de
pesquisa da Ciência da
Computação que se ocupa
em desenvolver mecanismos
e dispositivos tecnológicos
que possam simular o
raciocínio humano, ou seja, a
inteligência
que
é
característica dos seres
humanos.
O objetivo central das
pesquisas relacionadas à
inteligência artificial baseia-se
na ideia de fazer com que os
computadores
possam
"pensar" exatamente como os
humanos, criando analises,
raciocinando, compreendendo
e obtendo respostas para
diferentes situações.

criar novas deduções a partir
d a j u n ç ão d e v á r i a s
informações fragmentadas,
assim como acontece dentro
do sistema neurológico dos
seres humanos.
Ainda hoje, o ideal de
inteligência artificial pode
parecer enredo de história de
ficção científica, mas graças
ao avanço das pesquisas na
área, significativos resultados
já começam a aparecer e a
fazer parte do cotidiano das
pessoas ( alguns bancos já
têm
computadores
res pond en do p er gunt as
complexas
no
seu
atendimento ao Cliente, o
Bradesco é um deles ).

Não apenas solucionar
problemas de maneira
racional, mas o grande
"passo" dentro dos estudos
da inteligência artificial é o
desenvolvimento de sistemas Mesmo ainda faltando muito
que consigam aprender e se para que as máquinas
autodesenvolver, ou seja, atinjam o conceito mais

próximo possível do que seria
a inteligência humana, os
cientistas já consideram a
hipótese de que, em um
futuro distante, a inteligência
artificial venha a ser uma
ameaça a humanidade.
De acordo com pesquisadores
e personalidades de renome
dentro da ciência, como
Stephen Hawking e Elon
Musk, o surgimento de uma
tecnologia com a habilidade
de agir e "pensar" de forma
autônoma, poderia significar
a superação e dominação das
pessoas, colocando em risco
a existência de uma
civilização governada por
seres humanos.

www.significados.com.br

Quem eram os doze discípulos/apóstolos de Jesus Cristo?
traiu”. A Bíblia também lista
os 12 discípulos/apóstolos
em Marcos 3:16-19 e Lucas
6:13-16.

A palavra “discípulos” se
refere a um “aprendiz” ou
“seguidor”. A palavra
“apóstolo” se refere a “alguém
que é enviado”. Enquanto
Jesus estava na terra, os doze
eram chamados discípulos. Os
12 discípulos seguiram a Jesus
Cristo, aprenderam com Ele, e
foram treinados por Ele. Após
a ressurreição e a ascensão
de Jesus, Ele enviou os
discípulos ao mundo (Mateus
28:18-20) para que fossem
Suas testemunhas. Eles então
passaram a ser conhecidos
como os doze apóstolos. No
entanto, mesmo quando Jesus
ainda estava na terra, os

Uma obra concluída
Você quer ir ao céu? Não
importa o quão religioso você
é, ou quantas regras você
obedece. Você precisa de um
novo nascimento; você
precisa “nascer da água e do
Espírito” (João 3:5-6 NVI).
Cumprir regras religiosas
pode drenar a sua força. É
interminável! Nenhuma prisão

termos discípulos e apóstolos
eram de certa forma usados
alternadamente, enquanto
Jesus os treinava e enviava
para pregarem.
Os doze discípulos/apóstolos
originais estão listados
em Mateus 10:2-4: “Ora, os

Os doze discípulos/apóstolos
eram homens comuns a quem
Deus usou de maneira
extraordinária. Entre os 12
estavam pescadores, um
coletor de impostos, um
revolucionário. Os Evangelhos
registram as constantes
falhas, dificuldades e dúvidas
destes doze homens que
seguiam a Jesus Cristo. Após
testemunharem a ressurreição
e a ascensão de Jesus ao Céu,
o Espírito Santo transformou
os discípulos/apóstolos em
homens poderosos de Deus
que “viraram o mundo de
cabeça para baixo” (Atos
17:6). Qual foi a mudança? Os
1 2 a p ó s t o l o s/ d i s c í p u l o s
haviam
“estado
com
Jesus” (Atos 4:13).

nomes dos doze apóstolos são
estes: primeiro, Simão, por
sobrenome Pedro, e André,
seu irmão; Tiago, filho de
Zebedeu, e João, seu irmão;
Filipe e Bartolomeu; Tomé e Que o mesmo possa ser dito
Mateus, o publicano; Tiago, de nós!
filho de Alfeu, e Tadeu;
Simão, o Zelote, e Judas
Iscariotes, que foi quem o
www.gotquestions.org

é tão extensa quanto a prisão
da perfeição. Os presos nunca
sabem quando terminar.
Cristo, porém lhe dá o
presente de um obra
concluída. Ele cumpriu a lei
por você na Cruz. Foi embora
o medo que, tendo feito tudo,
você pode não ter feito o
suficiente. Você sobe a
escada, não pela sua força,
mas pela força dele.

Deus se compromete a ajudar
aqueles que pararem de
tentar ajudar a si mesmos.
“Aquele que começou boa

obra em vocês, vai completála até o dia de Cristo
Jesus.” (Filipenses 1:6 NVI).
Deus lhe transformará, meu
amigo, de dentro para fora!

Max Lucado

