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 - Agosto/17 (parcial)
Leandro Nadin
Diac. Luís Carlos de Oliveira Abreu
Simone Pereira de Souza Luz
Maria Nilma Pereira
Andréa Giongo
Diac. Adivaldo dos Santos Donegati
Robson Andreozzi
Diac. Adeilson Antunes de Oliveira
Ivani Alves da Costa
Paulo Roberto Cunha Martins
Diac. Rodhe Guiomar Zanellato
Flávia Rodrigues da Silva
Diac. Minervina Santana da Silva
Cynthia Michele Canuto

15/8
16/8
17/8
18/8
21/8
22/8
23/8
24/8
25/8
25/8
27/8
29/8
29/8
30/8
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satisfação e a gratidão em ser
filho.
Deus é o nosso Pai, e seu
amor vai muito além daquilo
que nós, como seres
humanos, podemos imaginar,
pensar ou sentir. Seu amor é
incomparável, e ele mesmo,
por intermédio do profeta
Isaías, foi enfático em dizer
que "Será que uma mãe pode

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

esquecer do seu bebê que
ainda mama e não ter
compaixão do filho que
gerou? Embora ela possa se
esquecer, eu não me
esquecerei de você!”.

Diáconos de Plantão - Agosto/17
Dia

Hall

Galeria

13 Luiz Carlos e Simone
17

Luiz Abreu e Kelly

20

Francisco e Silvana

Oliveira e Veri
Willian e Nice

24 Sebastião e Minervina

Aniversários de Casamento - Agosto/17
Casal

Data

Anos

Bodas

Pb. Décio Stefanov Filho e

22/08

15

Cristal

Wagner do Nascimento e
Maria Elizabeth Tavares do Nascimento

23/08

20

*A partir de 10 anos de união

Uma publicação quinzenal da
Igreja Cristã Evangélica ( Responsável: Luís Abreu)
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Porcelana

13 de Agosto – Data da
Comemoração dos dia dos
pais em 2017

Isso deixa o pai muito feliz,
orgulhoso e agradecido, pela
dádiva divina de “Ser Pai”.

“Tal pai tal filho” é uma
expressão que não sai da
moda. Ela é usada para
descrever características
f í s i c a s ,
j e i t o s ,
comportamentos, expressões
faciais, vestimenta, e outras
coisas, entre pai e filhos. E
isso é muito bom!

O salmista, quando da escrita
do Salmo 127 declarou que
“os filhos são herança do

É gratificante, para o pai, o
reconhecimento, nos filhos, de
algum comportamento que
assemelha-os muito àquilo
que ele (pai) faz ou fazia,
quando mais jovem, como um
sorriso, uma expressão, um
carinho, etc. .

Esta é a promessa que Deus
tem para conosco, dita por
seu filho Jesus Cristo no final
de seu ministério aqui na
terra: “Eu estarei sempre com

você, até o final dos tempos”.

Senhor, uma recompensa que
ele dá”.

É muito bom sentirmos o
amor, o cuidado e a presença
do Pai em nossa vida. Mas, o
que temos feito para ser
filhos?

Esses sentimentos narrados
acima são vivenciados por
quem é pai. Mas, de uma
forma geral, todos os seres
humanos participam de uma
relação entre pai e filho,
independentemente da
posição que ocupam.

Continua...

Assim como existe sentimento
de satisfação e agradecimento
em ser pai, não é diferente a

...continuação
Deus, por intermédio de sua
palavra, constantemente
prova seu amor para
conosco. Ele prova sua
posição em Ser Pai. Como,
porém, podemos assumir a
posição de filhos, e termos a
graça de sermos chamados
herdeiros de uma promessa
de salvação?
João, quando do início de sua
narra tiva evan gelís tic a,
ensina-nos como chegamos a
essa posição. Ele assim
descreve: “Contudo, aos que

o receberam, aos que creram
em seu nome, deu-lhes o
direito de se tornarem filhos
de Deus” (João 1:12).

Uso indevido do celular
no trabalho pode causar
demissão por justa causa

Crer em seu nome é
obedecer
aos
seus
mandamentos, e tudo aquilo
que Cristo, quando aqui
esteve em forma humana nos
ensinou.
É o prazer em parecer com
Ele;
ter
as
Suas
caraterísticas; ter os Seus
pensamentos e Suas atitudes.
É a nossa entrega, a
libertação do pecado e o
nosso crescimento espiritual
que demonstram, cada dia,
nossa semelhança com o Pai.
O apóstolo Paulo recomendou
a seguinte atitude aos irmãos
da Igr ej a em Éfes o :
“Portanto, sejam imitadores

e vivam em amor, como
também Cristo nos amou e se
entregou por nós como oferta
e sacrifício de aroma
agradável a Deus”.
Sejamos,
portando,
imitadores de Deus, pois
assim compreenderemos a
posição dEle de “Ser Pai”, e
certamente entenderemos a
nossa honrosa posição de
“Ser Filhos”!

Forte abraço
Pb. Eduardo Lazarinni

de Deus, como filhos amados,
de
aplicativos
como
WhatsApp,
Facebook,
Instagram, Twitter e vários
outros
serviços
nos
smartphones, durante o
expediente.

Nesses casos, inclusive, a
demissão pode ser por justa
causa, fazendo com que o
empregado perca acesso a
vários direitos trabalhistas,
como a multa do Fundo de
Garantia. Além disso, essa
demissão também pode
Para os profissionais que prejudicar a imagem do
utilizam constantemente o profissional no mercado de
celular no ambiente de trabalho.
trabalho, é importante saber
que esse uso exagerado e Para o Judiciário, as empresas
constante pode colocar em têm respaldo jurídico e legal
risco o seu emprego.
para controlar ou mesmo
proibir o uso de aparelhos
Atualmente, a Justiça do celulares no ambiente de
T r a b a l h o e n t e n d e q u e trabalho, da mesma forma
empresas podem demitir o que podem controlar o uso da
colaborador que faz uso I n t e r n e t
dos
seus
indevido do aparelho celular e colaboradores, desde que

exista a ciência desse controle
por parte dos colaboradores
da empresa.
Segundo
o
advogado
especialista em direito e
processos do trabalho,
Guilherme Neuenschwander,
caso
não
esteja
expressamente escrito que é
proibido, o que vale nessa
instância é a lei trabalhista. “A
l e i t r a b a l his t a t e m a
possibilidade de aplicar
medidas coercitivas no
ambiente de trabalho quando
houver abuso de direito. A
chave é o profissional não
deixar o celular atrapalhar a
produtividade, tendo em
mente que foi contratado para
exercer tarefas específicas e
que precisa cumpri-las”,
esclarece o advogado.

www.lumiun.com

Achados arqueológicos confirmam tragédia bíblica
e arrasou a capital, Jerusalém.
O capitão babilônio do guarda
Nebuzaradan foi então
enviado para a cidade, onde,
consta no Livro de Jeremias,
"queimou a casa do Senhor e
a casa do rei; E todas as casas
de Jerusalém, todas as casas
de todos os grandes,
Camadas de cinzas mostram queimaram-no com fogo".
destruição massiva na antiga
capital do reino de Judá, em Nas ruínas foram descobertos
sua
conquista
p e l o s artefatos raros, incluindo uma
babilônicos.
estátua de mulher nua,
aparentemente egípcia, de
Descobertas feitas por marfim, e frascos de cerâmica
arqu eólo gos em I sra el esmagados com um “selo de
confirmam a veracidade do roseta” que estaria sendo
relato bíblico da conquista de usado pela realeza na última
Judá pela Babilônia e da década antes da queda do
queda do Primeiro Templo em Primeiro Templo, de acordo
Jerusalém. Um fato tão com o co-diretor da IAA, Ortal
importante que é lembrado Chalaf.
pela no calendário hebraico
pelo Tisha B'av, um dia de " E s t e s
selos
são
jejum e de luto, que este ano característicos do final do
cai na próxima terça-feira.
período do Primeiro Templo e
foram usados pelo sistema
Conforme as descrições a d m i n i s t r a t i v o q u e s e
bíblicas, em 586 aC, o rei desenvolveu no final da
babilônico Nabucodonosor, dinastia judia. A classificação
venceu o rei judeu Zedequias dos objetos facilitava o

A Graça dEle é suficiente
Já quis saber porque Deus
não tira a tentação da sua
vida? Se ele fizesse isso você
poderia começar a se apoiar
na sua própria força ao invés
da graça dele.

não remove os inimigos da
sua vida? Talvez ele quer que
você ame como ele ama.
Qualquer um pode amar um
amigo, mas poucos podem
amar um inimigo. Por que
será que Deus não lhe cura?
Ele já lhe curou. Se você está
em Cristo, você tem uma
alma aperfeiçoada e terá um
corpo perfeito.

Alguns tropeços pode ser o
que você precisa para lhe
convencer: a graça dele é
suficiente para o seu pecado. A graça dele é suficiente para
Já se perguntou porque Deus sua gratidão. Podemos ter

controle, supervisão, coleta,
comercialização
e
armazenamento de produtos.
A roseta, em essência,
substituiu o selo "For the
King" usado no sistema
anterior ", disse Chalaf.
Além disso, os restos
carbonizados de madeira,
sementes de uva e escamas e
ossos de peixe serão
catalogados por membros da
equipe de cooperação
interdisciplinar de arqueólogos
da IAA e cientistas do
Instituto Weizmann.
Ruínas do período da
destruição foram primeiro
encontradas nos anos 1960. O
achado atual, fora dos limites
tradicionais da cidade de
Jerusalém, indica que ela era
maior (e mais importante) do
que se dava crédito. Como
também sua destruição.

www.aventurasnahistoria.uol.com.br

certeza disso: Deus preferia
que andássemos com um
mancar ocasional do que
sempre se amostrando. Deus
tem todo direito a dizer não
para nós. Temos todos os
motivos para agradecer a ele.

A graça dele nos basta.

Max Lucado

