Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes
9h30 às 11h30
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

Aniversariantes - Julho17 (parcial)
Sueli Zaramello Amianti
Alenilda Gomes de Alburquerque
Diac. Elenir de Alencar Stefanov
Maria Silvana da Silva Donegati
Maria Sandra da Costa
Mauro Cabello de Alencar
Bruno Silva Ribeiro
Diaco. Mirian Couto Giongo
Dalila Carvalho Mazzoni
Marcos Fernando Saraiva Barretto
Marinalda Silva de Souza Silva
Marcos Ribeiro da Hora

1-jul
2-jul
3-jul
3-jul
4-jul
5-jul
6-jul
8-jul
9-jul
13-jul
16-jul
17-jul

Ano 8– nº 154 - Julho/17
realmente está acontecendo,
talvez a crise esteja batendo á
sua porta, você até tenha
estratégia para vencer, mas
os
fatos
que
serão
importantes para determinar
quais ações devem ser
tomadas.

Diáconos de Plantão - Julho/17
Dia

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

Hall

Galeria

2

Silva e Norberto

Nice e Robson

6

Miriam e Sebastião

9

Kelly e Luiz Carlos

13

Veri e Luís Abreu

A Bíblia diz em Mateus 28:12

Madalena e Oliveira

Participando de uma palestra
sobre associativismo há pouco
tempo, o palestrante, com
mais de 30 anos de
experiência no mercado
empresarial falou sobre as
dificuldades de se realizar o
associativismo devido a esses
três fatores que estão
presentes na realidade dos
investimentos,
são
eles:
Boatos , opiniões e fatos.

Aniversários de Casamento - Julho/17
Casal

Data

Anos

Bodas

Diac. Adeilson Antunes de Oliveira &

03

14

Chumbo

Pr. Eraldo Galvão &
Diac. Kelly Cristine de Alencar S.Galvão

22

23

Palha

*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

Definição: "O Associativismo é
uma forma de organização
que tem como finalidade
conseguir benefícios comuns
para seus associados por meio
de ações coletivas."
É bem comum ouvirmos
boatos por aí no que diz
respeito à
economia,
negócios, empreendimentos e
outros ramos de atividade, o
boato é algo que não é
verdade, e pode mudar o
cenário
positiva
ou

negativamente , já a opinião é
algo particular, emitida por
alguém que tem uma ideia
que não necessariamente seja
verdade ou que esteja certo,
posso ter uma opinião sobre
um time de futebol, sobre
religião, sobre política,
entretanto não significa que
estou certo à cerca de tudo, e
por fim o fato, aquilo que é
absoluto e incontestável,
aquilo que se traduz na
verdade e realidade.
Para exemplificar esses três
conceitos quero contar uma
história, alguém diz que a
crise vai pegar você , que
tudo vai piorar , que está "
todo mundo " quebrando, isso
é boato, você diz que está
fazendo de tudo para superar
as adversidades, que acredita
nas medidas para sobreviver e
que tudo vai melhorar , isso é
opinião, já os fatos que
devem demonstrar o que

“E, congregados eles com os
anciãos, e tomando conselho
entre si, deram muito dinheiro
aos soldados,
Dizendo: Dizei: Vieram de
noite os seus discípulos e,
dormindo nós, o furtaram.
E, se isto chegar a ser ouvido
pelo presidente, nós o
persuadiremos, e vos poremos
em segurança.
E eles, recebendo o dinheiro,
fizeram como estavam
instruídos. E foi divulgado este
dito entre os judeus, até ao
dia de hoje.”

Continua...

...continuação
O boato que o corpo de Jesus
fora roubado pelos seus
discípulos foi divulgado pelos
soldados e a maioria dos
judeus acreditou nesse boato,
alguns emitiam opiniões,
achavam que ele tinha sido
levado e escondido, mas o
fato é que ELE ressuscitou e
está vivo. Alguns diziam ser
ele filho de belzebu, outros
um grande profeta, um
homem incrível, porém o fato
é que ,ELE é o filho de Deus,

santo é irrepreensível .
Irmão não deixe que os
boatos nem mesmo suas
próprias opiniões afetem seu
relacionamento com Deus,
você deve conhecê-lo e servilo para que tenha comunhão
com ELE.
A grande noticia fidedigna
que garante nosso futuro é
saber que ELE vive, que
continua exercendo poder
sobre todos os homens,
raças, tribos e nações, que é
poderoso em obras e grande

em misericórdia. A palavra de
Deus têm acesso ao seu
coração? Você tem dado
crédito aos maus rumores?
Hoje é a hora de mudar tudo
isso, creia no fato concreto
da Salvação e sirva a Deus
com todas as suas forças e
convicções.
Um grande abraço e fiquem
na paz de Cristo
Pr Eraldo Galvão

Idosos também
compram na Internet
Comprar na internet parece
para você uma tarefa de
pessoas jovens? Pois você
está muito enganado. Uma
pesquisa realizada pelo SPC
junto à Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas, mapeou
o estilo de vida de idosos
acima dos 60 anos de idade e
mostrou qual é a sua relação
com a tecnologia.
O resultado? Surpreendente.
Segundo a pesquisa, 53,9%
dos idosos acessam a internet,
desse total, 39,3% a utilizam
todos os dias e 19,10% usam
para fazer compras online.
Dentre os principais produtos
comprados
estão
os
eletrodomésticos
e
eletroeletrônicos.

Além disso, o levantamento
identificou que o uso dos
smartphones é ainda maior do
que os aparelhos tradicionais.
Deste número, 61,1% usam o
celular,
53,6%
usam
computadores tradicionais,
37,7% usam o notebook e
11,4% usam o tablet.

Ao perguntar o motivo pelo
qual os idosos se interessaram
pelo uso da internet, a grande
maioria respondeu que é
para se comunicar mais com a
família e os amigos, seguido
da busca de notícias sobre o
dia a dia e informações sobre
produtos ou serviços.
www.casaderepousoemfamilia.com.br

Atos dos Apóstolos: O início da igreja de Jesus Cristo
Fazendo uma comparação da
igreja primitiva com o
cristianismo atual, iremos
encontrar
diferenças
discrepantes. Veja algumas
coisas que ocorre na igreja
atual e não encontramos em
Atos dos Apóstolos.
No livro de Atos dos Apóstolos
encontramos uma narrativa de
como foi o início da igreja de
Jesus Cristo aqui na terra, o
exemplo deixado pelos
apóstolos e um padrão
permanente para a igreja.

-Muitas
pessoas
têm
procurado as igrejas para
obter benefícios materiais
apenas e esquecem-se do que
é de fato a igreja;
-A igreja tem sido usada por
muitos apenas para “cobrar”
bênçãos de Deus;
-O relativismo é tolerado
como normal por muitos. A
ideia de pecado passa ser algo
muito vago, “depende”;

Os apóstolos foram presos,
alguns apedrejados, outros
mortos e tudo isto porque eles
davam testemunho de Jesus
Cristo.
Eles pregavam era que Jesus
havia ressuscitado, subido ao
céu e que voltaria. Pregavam
que era necessário o
arrependimento dos pecados
e entregar a vida a Jesus
Cristo para obter a salvação.
A mensagem que Paulo,
Pedro, Estevão, João, Tiago e
outros pregavam naquela
época continua valendo para
os nossos dias. Ela não
caducou, pelo contrário,
continua viva e atual para a
igreja contemporânea.

Quem quiser seguir a Cristo
deve levar em conta os
exemplos dos apóstolos vistos
neste livro. Exemplos de
santidade,
ousadia,
sofrimento,
o r a ç ã o , “Está Cristo dividido? Foi Paulo
crucificado por vós? Ou fostes Leia a Bíblia. A Bíblia é a
fraternidade e união.
vós batizados em nome de palavra de Deus e contém
Com a leitura do livro de Atos Paulo?” (1 Co 1.12,13)
todo o ensinamento que o
dos Apóstolos devemos
homem precisa para alcançar
compreender que servir a Ora, se foi Jesus que morreu a vida eterna.
Deus está acima de todas as por nós, então nosso
www.evangelizacao.blog.br
coisas e mesmo em meio às compromisso e esperança está
dificuldades e sofrimentos é em Jesus.
necessário mantermos o
padrão bíblico de obediência a A igreja de Jesus Cristo iniciou
sofrendo muitas perseguições.
Deus.

O Senhor cura todas as
doenças

artimanha. Você pode estar
viciado em raiva. Você pode
ser um drogado de raiva. A
O Salmista diz “O Senhor cura raiva pode ser parte da sua
t o d a s
a s
s u a s identidade. Mas, se você
doenças” (Salmo 103:2-3 quiser, Deus pode mudar sua
NVI).
identidade.
Será que entre aquelas
doenças, pode estar a aflição
de raiva? Deus pode lhe
ajudar a se livrar da sua raiva.
Você quer que ele faça isso?
Esta pergunta não é uma

Você tem uma opção melhor?
Gostaria de se mudar para
uma zona livre de rejeição?
Se for o caso, aproveite sua
vida numa ilha deserta.

Quando outros lhe rejeitarem,
deixe Deus lhe aceitar. Deixe
sua raiva no madeiro de
Calvário. Ele não está
chateado. Ele não está com
raiva. Ele canta sobre você.
Beba longamente do amor
ilimitado dele, e acalme-se.
Max Lucado

