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

Aniversariantes - Julho17 (parcial)
Marinalda Silva de Souza Silva
Marcos Ribeiro da Hora
Pb. Márcio Pinto Neto
Maria das Dores Gomes
Diac. Márcia Matulevicius
Diác. Francisco Eduardo Luz
Pb. Marcos Fernando Zanellato
Pb. Ariovaldo Rodrigues
Marcos Fernando Zanellato Jr.
Gisela Giongo
Simone Araújo de Souza
Diac. Eunice Romera Rosa Scisci
Diac. Veridiana Young Messias Rosa
Coop. Paulo Cesar de Lima
Ricardo de Lima Costa

16-jul
17-jul
18-jul
19-jul
21-jul
21-jul
23-jul
24-jul
24-jul
26-jul
26-jul
28-jul
29-jul
30-jul
30-jul

Ano 8– nº 155 - Julho/17
Esse único e verdadeiro Deus
disponibiliza para os cristãos
diversos líderes ( pastores,
evangelistas, etc. ) que
sempre apresentam, por
intermédio da Bíblia Sagrada,
doutrinas e conselhos que nos
ajudam seguir adiante.

Diáconos de Plantão - Julho/17
Dia

Hall

Galeria

16

Simone e Sebastião

Silvana e Willian

20 Minervina e Norberto
23

Márcia e Francisco

27

Nice e Willian

Madalena e Robson

*Através da plataforma é possivel acessar os banheiros também

Aniversários de Casamento - Julho/17
Casal
Diac. Adeilson Antunes de Oliveira &
Marizete Santos de Oliveira
Pr. Eraldo Galvão &
Diac. Kelly Cristine de Alencar S.Galvão

Data

Anos

Bodas

03

14

Chumbo

22

23

Palha

*A partir de 10 anos de união
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Quem já teve a oportunidade
de transitar pelo metrô
paulistano, certamente já
ouviu essa famosa frase:
- “Desembarque pelo lado
direito ou esquerdo do
trem”.
Uma das melhores formas de
transporte metropolitano, o
metrô
tem
como
característica, dentre outras, a
organização, o que resulta
mais segurança aos usuários.
E esta característica é
fundamental, pois segundo
dados estatísticos de 2016,
nesse tipo de transporte
circulam,
em
média,
diariamente, 4,5 milhões de
pessoas.
Sempre que o trem viaja para
um novo destino, lá está o
operador
atento
às
informações necessárias para
melhor localização dos
passageiros, principalmente
daqueles que desembarcarão
na próxima estação.

Visto a quantidade excessiva
de pessoas, ainda mais em
horário de pico, as instruções
do operador do trem são
essenciais, para evitar
tumultos e até lesões entre os
usuários, principalmente
àquela parcela que não está
habituada com o embarque e
o desembarque, pois em cada
destino existe a direção certa
para isso.
Essa segurança também é
necessária para a vida cristã.
Todos os dias necessitamos
embarcar e desembarcar em
determinado destino; todos os
dias decidimos parar, andar,
falar, calar, sentar ou
levantar.
Todavia, é em Deus que
encontramos a forma mais
segura de encontrarmos o
lado correto para seguir, pois,
como está escrito: “Direi do

Senhor: Ele é o meu Deus, o
meu refúgio, a minha
fortaleza, e nele confiarei.”

Mesmo que por vezes
desçamos pelo lado errado,
isso não quer dizer que
descemos na estação errada;
ao contrário, chegamos ao
destino; atingimos o nosso
objetivo.
Mas Cristo, além de nos dirigir
para o destino correto, que é
a salvação por Sua graça,
também nos orienta na
direção certa em todos os
nossos passos, principalmente
naqueles dias de muita
aflição; o Espírito Santo nos
dá as diretrizes que
necessitamos,
para
amenizarmos os riscos de
machucados, feridas e graves
lesões em nossa jornada, pela
sua palavra.

Continua...

...continuação
Por intermédio da obra
salvadora de Cristo temos a
certeza de que, mesmo em
momentos de dificuldades,
dúvidas,
dores
e
descontentamentos,
conseguiremos atingir por
intermédio dEle a direção
certa, e com isso a paz e o
abrigo para a nossa alma.
“ P o i s

q u e
t ã o
encarecidamente me amou,
também eu o livrarei; pô-lo-ei
num alto retiro, porque
conheceu o meu nome. Ele
me invocará, e eu lhe
responderei; estarei com ele
na angústia; livrá-lo-ei e o
glorificarei. Dar-lhe-ei

Comer chocolate no frio
faz bem para a saúde e o
humor

abundância de dias e lhe
mostrarei
a
minha
salvação” (Salmo 91: 14 ao

auxílio, e a Sua verdade é
escudo e proteção.

16).

Jesus Cristo disse: “Não vos

Vivamos na esperança de que
Deus cuida de nós, e que
tudo sempre estará debaixo
da Sua forte mão, mesmo
que as coisas não estejam
bem, momentaneamente.
As promessas de livramento
não nos deixam imunes aos
transtornos da vida terrena,
mas confirma que Cristo é o
nosso socorro, em meio a
angústia, e não deixará que
nos desviemos de seu amor,
enquanto proclamarmos, em
qualquer situação, que Ele é
o nosso Deus e o nosso

De acordo com pesquisa da
ABICAB (Associação Brasileira
da Indústria de Chocolates,
Cacau, Amendoim, Balas e
Derivados),
23%
dos
entrevistados declararam que
o inverno e o outono são
períodos em que mais
consomem o produto. Uma
das principais razões é que
dias gelados e nublados
trazem a sensação de tristeza
e depressão e o chocolate
combate estes sentimentos.

“Ele possui polifenóis, que
aumentam a produção de
isso, mas, esse assunto é
serotonina, o famoso
sempre bem vindo )
hormônio da felicidade que
proporciona sensação de bem
Para combater a sensação de -estar. Também apresenta
tristeza trazida pelo frio, triptofano, aminoácido que
nutricionista recomenda melhora o humor”, explica a
chocolate.
nutricionista Kátia Terumi
Martinez R. Ushiama.
O frio chega e logo a vontade
de comer chocolate aparece. Além do bem-estar, se aliado
(Eu creio que já falei sobre

deixarei órfãos; voltarei para
vós. Ainda um pouco, e o
mundo não me verá mais,
mas vós me vereis; porque
eu vivo, e vós vivereis.
Naquele dia conhecereis que
estou em meu Pai, e vós em
mim, e eu em vós. Aquele
que
tem
os
meus
mandamentos e os guarda
esse é o que me ama; e
aquele que me ama será
amado de meu Pai, e eu o
amarei, e me manifestarei a
ele.” (João 14:18 ao 21)
Pb. Eduardo Lazzarini

a uma dieta balanceada, o
chocolate torna-se benéfico
para a saúde. “O cacau, seu
principal componente, é rico
em minerais essenciais para o
corpo, pele e cabelo, como
magnésio, cobre, potássio,
manganês e vitaminas”,
explica a especialista.
O doce também possui
substâncias antioxidantes e
diminui o risco de doenças
cardiovasculares, câncer,
além
do
estresse
e
depressão. “É preciso, no
entanto, consumi-lo com
moderação, pois pode trazer
grande quantidade de açúcar
e gorduras, prejudicando,
assim, a qualidade da saúde”,
ressalta.

www.oliberal.com.br

O que significa dizer que Jesus é o Filho do Homem?
"Eu

estava olhando nas
minhas visões da noite, e eis
que vinha com as nuvens do
céu um como o Filho do
Homem, e dirigiu-se ao Ancião
de Dias, e o fizeram chegar
até ele. Foi-lhe dado domínio,
e glória, e o reino, para que
os povos, nações e homens de
todas as línguas o servissem;
o seu domínio é domínio
eterno, que não passará, e o
seu reino jamais será
destruído."

O Novo Testamento se
refere a Jesus como o
“Filho do Homem” 88
vezes.
O
que
isso
significa? A Bíblia não diz
que Jesus era o Filho de
Deus? Então como Jesus
também poderia ser o
Filho do Homem?

O termo "Filho do Homem"
era um título Messiânico.
Jesus é o único a quem foi
dado domínio, glória e o reino.
Quando Jesus usou esse
termo em referência a Si
mesmo, Ele estava atribuindo
a profecia do “Filho do
Homem” a Si mesmo. Os
judeus daquela época com
O primeiro significado para o c e r t e z a e s t a r i a m b e m
termo "Filho do Homem" é familiarizados com o termo e
usado em referência à a quem se referia. Ele estava
proclamando ser o Messias.
profecia de Daniel 7:13-14:

O segundo significado para o
termo "Filho do Homem" é
que Jesus realmente era um
ser humano. Deus chamou o
profeta Ezequiel de "filho do
homem" 93 vezes. Deus
estava
simplesmente
chamando Ezequiel de um ser
humano. Um filho do homem
é um homem. Jesus era 100%
Deus (João 1:1), mas Ele
também era um ser humano
(João 1:14). 1 João 4:2 nos
diz: "Nisto reconheceis o

Espírito de Deus: todo espírito
que confessa que Jesus Cristo
veio em carne é de Deus."
Sim, Jesus era o Filho de Deus
– Ele era Deus em Sua
essência. Sim, Jesus também
era o Filho do Homem – Ele
era um ser humano em Sua
essência. Em resumo, a frase
"Filho do Homem" indica que
Jesus é o Messias e que Ele
realmente é um ser humano.
www.gostquestions.org

mas deixem com Deus a ira, executar justiça a favor da
pois está escrito: Minha é a verdade e do que é justo.
Deus nos leva para a frente vingança; eu retribuirei’, diz
curando o nosso passado! o Senhor”.
Diferente de nós, Deus
Deus nuna desiste

Será que Ele consegue?
Será que Deus consegue Nós tememos que o
curar essa ferida antiga no malfeitor irá escapar na
meu coração?
noite, desconhecido e
impune. Fugir para Fiji e
Claro que Ele pode. De fato, tomar drinks na praia. Não
Deus se importa mais com se preocupe.
justiça do que nós. Paulo
nos lembra em Romanos A Escritura diz “Deus
12:17-19 “Não retribuam a retribuirá”; e não “Deus
ninguém mal por mal… talvez irá retribuir”. Deus vai

nunca procurem vingar-se,

nunca desiste de uma
pessoa. Nunca. Muito depois
que nós deixamos para trás,
Deus ainda está lá,
sondando a consciência,
provocando convicção,
sempre orquestrando a
redenção. Consertar seus
inimigos? Esta é a obra de
Deus
Max Lucado

