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 ou Ev. Rodolfo)
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
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 - Ago/Set 17 (parcial)
Diac. Rodhe Guiomar Zanellato
Flávia Rodrigues da Silva
Diac. Minervina Santana da Silva
Cynthia Michele Canuto
Pb. Decio Stefanov Filho
Ivone Matulevicius
Tatiane Cristal Figueiro
Percival Amaral Ramos Junior
Rosimeire Aparecida André Neri
Marcelo Zanotto
Cristiane Zanotto
Luzia Marta Honório
Jose Roberto Abreu de Carvalho

27-ago
29-ago
29-ago
30-ago
1-set
6-set
9-set
11-set
12-set
12-set
12-set
14-set
14-set
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alguém e são capazes de
sacrifícios para provar sua fé e
sua fidelidade, triste é saber
que existem milhares na
mesma situação.

Diáconos de Plantão - Agosto/17
Dia

Hall

Galeria

27

Robson e Márcia

Oliveira e Silvana

31

Francisco e Miriam

Fe não se explica, esse jargão
pode ser a porta para a
desgraça de muitos.

Em elaboração

Aniversários de Casamento - Setembro/17
Casal

Data

Anos

Bodas

Diác. Ariovaldo Rodrigues e Claudia Regina Fakler Rodrigues

01

32

Pinho

Márcia Cristal Figueiro e Luiz Carlos Gomes Figueiro

08

27

Crizopácio

Diác.Sebastião R. da Silva e Diac. Minervina S. da Silva

20

39

Mármore

Gabriel do Rosário Guizé e Andréa do Nascimento Guizé

21

15

Cristal

Juvêncio Dias Braga e Delonice Reis Braga

23

22

Louça

Geralda Faustino da Silva e Domingos da Silva

26

33

Crizo

Marcos Vicente de Lima e Andréia Carvalho de Lima

27

20

Porcelana

Alexandre Alves da Silva e Daiane Colovati F. da Silva

29

10

Estanho

Nilson Natale Faustinio e Rosane Alves Faustino

29

10

Estanho

*A partir de 10 anos de união
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É certo que temos a liberdade
de crer naquilo que bem
entendermos, podemos
depositar nossa confiança em
um trevo de quatro folhas,
numa ferradura atrás da
porta, em algum duende, num
crucifixo, ou ainda num terço
ou,quem sabe, em algo
desconhecido que traga
tranquilidade nas horas
difíceis, enfim, várias saídas e
di ver s as cr ença s, uma
infinidade de opções. A
pergunta é: minha fé é louca
e sem fundamento, ou minha
fé tem razão?
Encontrei
esses
dias
no Facebook uma colega de
profissão que se formou
comigo, hoje casada, duas
filhas lindas, bem sucedida,
uma
pessoa i nteligente,

sensata e "normal". Fiz uma
breve descrição para mostrar
que fé ind ep end e de
condições financeiras, ou de
conhecimento, a fé é
simplesmente fé, digo isso
porque vi fotos dessa colega
exibindo
seus
pés
machucados, em estado de
calamidade após uma
caminhada de cerca de 200
km de Santo André até
Aparecida do Norte numa
c a r a v a n a
d e
aproximadamente 40 pessoas.
Eles registraram com fotos
toda trajetória, de placas em
p l a c a s ,
d e
cidades em cidades, as
paradas onde todos tiravam
seus sapatos e meias e
exibiam seus pés em
condições até perigosas ,
como "troféus" com riscos a
saúde. Essas cenas de certa
forma são comuns, pessoas
que têm fé em algo ou

Pensando um pouco sobre
razão, entendo que temos que
crer no sobrenatural de Deus
e
que
a
definição
de fé, estabelecida no texto
biblíco
em
Hebreus
11:1, estabelece bem qual
caminho devemos seguir: “Ora, a fé é o firme
fundamento das coisas que se
esperam, e a prova das coisas
que se não veem”.
Isso não significa que posso
crer de forma inadvertida em
qualquer coisa, minha fé deve
estar baseada na razão, ou
seja, eu posso crer sim em
coisas impossíveis, porém
devo estar com minha razão e
fé alinhadas. Não posso ter fé
que vou comprar um
apartamento de um milhão de
dólares se meu salário é de 10
mil reais por mês. Não cabe
na razão humana crer num
Deus que estala os dedos e
tudo acontece, não posso
admitir que pessoas creiam
em um Deus que precise ser
carregado, que não fala, que
não anda, que não pode
olhar.
Continua...

...continuação
Amado amigo, não quero e
nem posso destruir a fé de
ninguém, mas posso falar da
minha fé e mostrar que uma
fé com razão tende ser a
melhor atitude em relação a
Deus. A Bíblia diz que a “fé
vem pelo ouvir e ouvir a
Palavra de Deus – Rm 10:17,
quanto mais intimidade
tivermos com a Palavra , mais
fé bro tará em nosso
coração. Em Mateus há uma
mulher que tem um fluxo de

Internet, quando ela se
torna um vício?

sangue exacerbado, ela toca
nas vestes de Jesus e é
curada, Jesus olha pra ela e
diz : a tua fé te salvou.
Amigo, se há algo que pode
salvar é a fé, sem ela é
impossível agradar a Deus,
quem se aproxima de Deus
tem que crer que Ele existe e
é galardoador, não saia por aí
crendo loucamente em tudo
que ver pela frente, não sofra
desnecessariamente, ouça
a palavra de Deus e desfrute
de uma fé saudável envolvida

conexões virtuais. A internet é
alimentada com atrativos cada
vez maiores, fazendo com que
as pessoas queiram se manter
conectados sempre.
Especialistas consideram que
passar muito tempo na frente
do computador, transmitindo
e
recebendo
e-mail,
intercambiando
ações,
conversando virtualmente,
trabalhando ou jogando, pode
configurar dependência à
internet.

Você já ouviu falar sobre
internet-dependência? É um
termo que está sendo utilizado
atualmente para caracterizar
as pessoas que têm sua vida
pes s o al, pro fis sio nal e
sentimental afetada pela
permanência exagerada na
internet.

Quantas horas você gasta na
internet, seja no computador
ou no celular? Quantas horas
do dia seu filho fica jogando,
assistindo vídeos ou nas redes
sociais? Como é a convivência
familiar e social da sua
família?

na razão , este sinceramente
é o caminho que agrada ao
Senhor.

“cibermundo”

as

“Uma coisa pedi ao Senhor, e
a buscarei: que possa morar
na casa do Senhor todos os
dias da minha vida, para
contemplar a formosura do
Senhor, e inquirir no seu
templo.”- Sl 27-4

Fale da sua fé, pregue a
palavra
de
Deus
e
amontoarás brasa sobre sua
cabeça, pecadores crerão e
se converterão ao Senhor,
creia.

Forte abraço
Pr. Eraldo Galvao

interações afetivas são rápidas
e passageiras, substituindo
conexões mais estreitas e
afetivas. Por trás de uma tela
de computador ou do celular é
possível
esconder
inseguranças, e cada vez mais
se afastar do enfrentamento
concreto que a vida demanda.
No Brasil oito em cada dez
pessoas conectadas têm o seu
perfil estampado em algum
site de relacionamentos. Essa
comunicação não consegue
s uprir as nec essidades
afetivas mais profundas dos
indivíduos.

Para identificar esse vício é
necessário avaliar o tempo
que é passado semanalmente
na internet e quais os
prejuízos sociais, escolares,
pessoais e relacionais, essa
prática está gerando. Se você
O vício pela internet pode ser acreditar que necessita de
tão nocivo quanto o uso de ajuda, não hesite, procure.
substâncias químicas. Por isso
os estudos nessa área tem
aumentado significativamente
nos últimos anos.

A compulsão pela internet é
bastante atual, e ela cresce na
mes m a velo c idad e das N o

Razões para frequentar a igreja

www.recriandopsicologia.com

Nestes últimos dias ainda é
mais importante ir à igreja.
”Não abandonando a nossa

congregação, como é costume
de alguns, antes admoestandonos uns aos outros; e tanto
mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.” – Hb

Para você que tem dúvidas
sobe a necessidade de
frequentar uma igreja, veja
algumas respostas que a
própria Palavra de Deus nos 10-25
dá:
Deus promete a Sua
Presença mesmo que seja
Deus é digno da nossa
um grupo pequeno de
adoração.
crentes.
“ENTRAI pelas suas portas
com ação de graças, e em “Pois onde se acham dois ou

Vá à igreja para ouvir e
aprender.
“Guarda o teu pé, quando

fores à casa de Deus; porque
chegar-se para ouvir é melhor
do que oferecer sacrifícios de
tolos; pois não sabem que
fazem mal.” – Ec 5:1
Vamos à igreja para
encontrar a Deus.
“Mas o Senhor está no seu
santo templo; cale-se diante
dele toda a terra; cale-se
diante dele toda a terra.” – Hc
10:20
Jesus deu-nos um exemplo
quando ele foi à igreja.
“Chegando a Nazaré, onde fora

criado; entrou na sinagoga no
dia de sábado, segundo o seu
costume, e levantou-se para
seus átrios com louvor; dai-lhe três reunidos em meu nome, ler.” – Lc 4-16
graças e bendizei o seu nome. aí estou eu no meio deles.” –
Porque o Senhor é bom; a sua Mt 10:20
benignidade dura para sempre,
Alegra-se por ter a
e a sua fidelidade de geração
liberdade de adorar a Deus.
em geração.” – Sl 100:4-5
“ Alegrei-me quando me
disseram:
Vamos à casa do
Vá à igreja para encontrar
Senhor.” – Sl 122:1
o Senhor e para meditar
www.bibleinfo.com
sobre Jesus.

A Graça dEle é suficiente

doutrinária um requisito para estender aquela mesma graça
ser membro da família, será aos outros?
Me parece que Deus nos dá que eu devo?
muito mais graça do que nós
Uma coisa é certa. Quando
conseguimos imaginar. Nós Se Deus pode tolerar os meus nós chegarmos ao céu,
poderíamos fazer o mesmo. erros, será que eu não posso ficaremos surpresos em ver
Não estou a favor de diluir a tolerar os erros dos outros? algumas das pessoas que
verdade ou comprometer o Se Deus pode ver além dos estarão lá. E algumas delas
Evangelho. Mas se um meus erros, será que eu não ficarão surpresas também
homem com coração puro posso enxergar além dos quando nos verem!
chamar Deus de Pai, será que erros dos outros? Se Deus me
eu não posso chamar aquele permite, junto com as minhas
homem de Irmão? Se Deus falhas e fracassos a chamá-lo
não
tornar
p e r f e i ç ã o de Pai, eu não deveria
Max Lucado

