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 - Abr/17
Douglas Paulino Donegati
Diac. Denilde Francisca Alves Silva
Diac.Jovelina Maria de O. Palumbo
Raimunda Azevedo dos Santos (nenê)
Christian Herbert Canuto
Jaime Wagner Leal
Juliana Batista Dezidério Cardoso
Jason Renan Cristal
Andreia Arruda Wong

19-abr
21-abr
22-abr
23-abr
24-abr
26-abr
28-abr
28-abr
30-abr

Ano 8– nº 152 - Abril/17
disse: Na verdade, na verdade
vos digo que, se não
comerdes a carne do Filho do
homem, e não beberdes o seu
sangue, não tereis vida em
vós mesmos. Quem come a
minha carne e bebe o meu
sangue tem a vida eterna, e
eu o ressuscitarei no último
dia.” João 6:53,54

Diáconos de Plantão - Abr/17
Dia

Hall

Galeria

16

Kelly e Adivaldo

Simone e Willian

20

Márcia e Robson

23

Veri e Willian

27

Nice e Francisco

Madalena e Oliveira

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

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

45

*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

Platina

Nas semanas que antecedem
o Domingo da Páscoa,
os supermercados e chocolaterias estão com as prateleiras
enfeitadas e repletas
de chocolates, só esperando
os consumidores. E os
comerciantes podem se
alegrar, pois esse período
corresponde ao segundo
melhor para o setor
comercial. Do ponto de vista
comercial esta data é um
sucesso, mas do ponto de
vista espiritual, é uma
catástrofe, pois, desvirtua
totalmente o verdadeiro
significado da páscoa.
Páscoa é a festa que marca o
início do calendário bíblico de
Israel e delimita as datas de
todas as outras festas na
Bíblia. Páscoa (Pêssarr, em
hebraico) significa literalmente
“passagem” (pois o Senhor
“passou” sobre as casas dos

filhos de Israel, poupando-os.)
Exodo 12:27
Ao contrário da abundância
das delícias apresentadas pelo
comércio para esta data, Deus
ordenou, que as famílias se
alimentassem,
sem
desperdício, com a carne
assada de um cordeiro, pães
sem fermento e ervas
amargas. O valor deste rito
não estava na alimentação em
si, mas no sangue do animal
que deveria ser posto sobre
os batentes das portas das
casas
onde
estavam
escravizados no Egito. Assim
afirmou Deus, esta é a Pascoa
do Senhor. Exodo 12:11.
Porquanto, Deus poupou o
seu povo e feriu aos egípcios.
João Batista ao ver Jesus,
disse: “Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo.”
Jo 1:29. “Jesus, pois, lhes

O mundo comemora a páscoa,
uma vez por ano, no segundo
domingo de maio, porém
todos os que fazem parte da
Igreja de Cristo, nos
lembramos e comemoramos o
sacrifício diariamente, pois
sabemos que esta é a forma
como o Senhor, perdoa
nossos pecados, nos dá
gratuitamente a salvação e a
esperança da vida eterna,
através do nosso Salvador e
Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia,
Deus ordenou que se
guardasse a lembrança da
páscoa, pois foi nesta data
que Israel foi liberto do Egito,
assim, também, através de
Jesus Cristo, o Cordeiro
Pascal, fomos libertos da
morte, que nos aprisionava
pelas influências do mundo,
das concupiscências da carne
e do poder do diabo.

Continua...

...continuação
Contudo, não é a minha
intenção influenciar você a
deixar de comer algo nesta
data festiva, e sim, alertar
para que nada desvirtue o
verdadeiro significado bíblico
para este ato tão glorioso de

Diretor do Google afirma
que computadores serão
implantados nos
cérebros humanos até
2029

Para teólogos, esse avanço
tecnológico poderá resultar no
controle da humanidade.
Neste momento futuro, os
computadores terão uma
inteligência humana e poderão
ser implantados no cérebro
das pessoas, disse Kurzweil no
festival de cultura e tecnologia
South by Southwest, realizado
entre 10 e 19 de março
últimos, no Texas (EUA). “Os
computadores serão colocados
dentro de nossos cérebros e
conectados a um sistema de
nuvem, expandindo quem nós
somos”, afirmou.

que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse
“Porque Deus amou o mundo salvo por ele.” João 3:16,17
de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo Pense nisto, reflita e tome
aquele que nele crê não posse. Deus te abençoe !!!
pereça, mas tenha a vida
eterna. Porque Deus enviou o
Pb. Marcos F. Zanellato
seu Filho ao mundo, não para
Deus em favor de nós.

potencializar todas as coisas acredita que a previsão de
que valorizamos nos seres Kurzweil ultrapas s a o s
humanos”.
princípios éticos e bíblicos.
“Teologicamente, isso é como
No entanto, especialistas de uma bofetada na face de
bioética e teólogos temem um Deus, que depois de criar o
futuro monopólio tecnológico homem viu que ‘isto era muito
e controle da humanidade. bom’. É como se eles
“Uma elite tec no ló gic a estivessem dizendo: ‘Não é
pretende decidir como o resto tão bom assim, podemos fazer
do mundo deve pensar e agir, melhor’”.
podendo resultar em abusos e
deformações severas”, disse Questionado se essa filosofia
ao site The Christian Post a poderia ser classificada como
teóloga Fay Voshell, mestre parte do sistema do anticristo,
pelo Seminário Teológico de Sullivan concorda. Assim
Princeton.
também enxerga Patrick T.
Smith, professor de teologia
Ela
acredita
que
a filosófica e ética no Seminário
singularidade tecnológica Teológico Gordon Conwell.
prevista por Kurzweil não
apresenta apenas o nobre “Mesmo que a tecnologia
o b j e t i v o d e s a t i s f a z e r pudesse entregar a todos os
necessidades físicas ou corpos humanos metade das
melhorar as qualidades das h a b i l i d a d e s
do
corpo
pessoas, mas envolve a glorificado por Jesus Cristo —
criação de uma única algo que eu não duvido — ela
consciência mundial.
não poderá libertar as pessoas
de
sua
preocupação
“Os seres humanos serão pecaminosa com o ego”, ele
como máquinas programadas, avalia.
adeptos a um estado universal
e homogêneo”, disse Voshell. S e g u n d o
Smith,
a
“Este transhumanismo irá p r e o c u p a ç ã o
por
um
resultar numa eliminação total desempenho humano perfeito
da identidade humana, dadas “sempre será a maior fonte de
por Deus de forma única”.
infelicidade das pessoas”.

Segundo Kurzweil, esse nível
de união entre seres humanos
e tecnologia tornará as O médico Dennis Sullivan,
pessoas “mais engraçadas, diretor do Centro de Bioética
m a i s a t r a e n t e s e i r á da Universidade de Cedarville,

www.cpadnews.com.br

O que é Páscoa no Novo Testamento e o que é Páscoa no Velho Testamento?
descrita nos evangelhos: Mt
28,1-8; Mc 16,1-8; Lc 24 e Jo
20.
Para nós cristãos, a Páscoa
tem este significado, a
Ressurreição de Jesus, a
ressurreição para a vida plena,
para a vida eterna, para uma
nova vida de amor com Deus.
A Páscoa no Primeiro ou
Antigo Testamento tem a
finalidade de celebrar a
passagem do Senhor Deus,
que libertou o povo de Israel
da escravidão do Egito. No
seu aspecto histórico a Páscoa
no AT é a festa que faz a
memória da passagem de
Deus no Egito para a
libertação do povo. (Ex 12)
Quando o povo de Israel entra
na terra de Canaã celebra a
Páscoa em Guigal, conforme
relata o livro de Josué
cap.5,10-11. A Páscoa que
os judeus realizam ainda hoje
tem o sentido de fazer a
memória da libertação do
Povo do Egito, conforme
descrito em Dt 16,1-4 .

Uma boa escolha
Pense no ladrão na cruz que
se arrependeu!

A Páscoa no Segundo ou Novo
Testamento é a passagem da
morte para a vida – é a
Ressurreição de Jesus de
Nazaré, que havia sido morto
na cruz. É a vitória de Deus
sobre tudo o que fere e mata
a vida. Jesus faz a sua
passagem da morte para a
vida plena. A partir da
Ressurreição de Jesus temos o
convite de Deus para
participar da vida eterna.
Como a prisão de Jesus e sua
posterior morte, ocorreram na
época da celebração da
Páscoa dos Judeus (cf. Mt
26,17-56; Mc 14,12-50; Lc
22,14-62 e Jo 13), a sua
Ressurreição toma agora o
significado de libertação da
morte para a vida eterna. Está

Muitas pessoas mesmo que
ainda estejam vivas, enquanto
não vivem no amor, na paz,
na justiça e na alegria que
Deus nos oferece, mas que
preferem viver dominadas
pelo ódio, pela mentira, pela
vingança, pela injustiça e pelo
desamor, estão mortas para
Vida. E quando uma dessas
pessoas percebe que Jesus
lhes oferece uma nova vida de
amor e a Ele aderem, e
mudam totalmente de vida,
passam, digamos assim, por
uma ressurreição, como em
Lc15,32.

www.abiblia.org

Ele está gozando do fruto da um escolher zombar dele e o
única boa escolha que fez.
outro escolher orar por ele?
Quando um orou, Jesus o
Você pode olhar para trás na amou o bastante para salvásua vida e dizer “Se eu lo. Quando o outro zombou,
pudesse… se eu pudesse só Jesus o amou o bastante para
concertar aquelas escolhas permití-lo. Ele o permitiu a
erradas.” Você pode. Uma escolha. Ele faz o mesmo com
boa escolha para a eternidade você.
compensa mil escolhas
erradas na terra.
Max Lucado

Sabemos pouco sobre ele,
mas sabemos disso: Ele
cometeu uns maus erros na
vida dele. Mas ele está
passando a eternidade
colhendo o fruto de todas as
escolhas erradas que fez?
Não, justamente o contrário. Como é que dois ladrões
podiam ver o mesmo Jesus e

