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 - Setembro/17
Percival Amaral Ramos Junior
Rosimeire Aparecida André Neri
Marcelo Zanotto
Cristiane Zanotto
Luzia Marta Honório
Jose Roberto Abreu de Carvalho
Andréa do Nascimento Guizé
Denise Manastella D'Onófrio
Maria de Fatima da Rocha
Caroline Messias Rosa
Silvana Rodrigues
Maria Cristina de C. O. Abreu
Mônica Campos de C.Bonora
Jander de Jesus Korolkovas
Damaris Podmowski Leal
Pb. Santiago Peres
Juliane Matulevicius da S. Borges

11-set
12-set
12-set
12-set
14-set
14-set
17-set
18-set
24-set
25-set
26-set
26-set
27-set
28-set
29-set
29-set
30-set

Diáconos de Plantão - Setembro/17
Dia

Hall

Galeria

10

Francisco e Veri

Willian e Madalena

14

Robson e Minervina

17

Sebastião e Kelly

21

Luís Abreu e Nice

Oliveira e Miriam

Aniversários de Casamento - Setembro/17
Casal

Data

Anos

Bodas

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 Faustino e Rosane Alves Faustino

29

10

Estanho

*A partir de 10 anos de união
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curta, por isso deve-se
aproveitar o máximo dela,
dizem outros.
Mas, é justamente o contrário
que ocorre. O cristão que tem
a Bíblia como um norte na sua
vida é quem sabe aproveitar
todos os detalhes dessa vida
terrena, na esperança, ainda,
de ter uma vida eterna com
Deus.

N

a tarde do dia 7 de
setembro de 1822,
Dom Pedro estava em São
Paulo, nas proximidades do
riacho do Ipiranga, após
retornar de uma viagem a
Santos. Neste local, o príncipe
regente recebeu uma carta de
um mensageiro, e nela
continha a exigência de
obediência às ordens da corte
portuguesas e seu retornou
imediato a Portugal.
Foi neste momento que Dom
Pedro
proclamou
a
independência do Brasil, com
o
famoso
grito:
“Independência ou Morte!”. O
fato histórico ficou conhecido
nacionalmente como “O Grito
do Ipiranga”.
A busca por liberdade é
objetivo contínuo na vida
humana. Todas as pessoas
buscam constantemente se
livrar de sentimentos e
situações que lhe tragam

desconfortos, aflições e
aprisionamento.
Neste
contexto pode-se enquadrar a
busca da liberdade física,
política, sentimental e
financeira.

O Apóstolo Paulo, na carta à
Igreja de Corinto, deixou bem
claro o seu posicionamento
sobre a liberdade conquistada
em Cristo Jesus: "Tudo me é

permitido", mas nem tudo
convém. "Tudo me é
permitido", mas eu não
Toda essa busca é saudável, e deixarei que nada domine (1
a liberdade é uma garantia
divina para as mulheres e os
homens de todo o mundo. A
tragédia humana está,
entretanto, em buscar a
liberdade e emancipação de
toda a autoridade divina.
Quando isso ocorre, a
liberdade que se imagina
alcançar, longe de Deus, torna
-se em escravidão ao pecado
e resultada na morte
espiritual.
Uma das maiores rotulações
erradas recebidas pelos
cristãos de todo o mundo é a
falsa afirmação de que o
crente vive alheio a todos os
prazeres que a vida pode
proporcionar. A vida é muito

Coríntios 6:12)
Todas as coisas são licitas
para o crente, pela liberdade
conquistada por Cristo Jesus,
na cruz; e é isso que Paulo
afirma neste texto. Mas, nem
tudo o que um crente fizer na
sua vida produzirá efeitos
bons. E isso não é falta de
liberdade. Ao contrário, é a
total compreensão dos efeitos
da liberdade. O cristão tem a
liberdade de escolher fazer
qualquer coisa, mas talvez
muitas delas não serão
vantajosas, do ponto de vista
espiritual e de relacionamento
com Deus.
Continua...

...continuação
Quando Paulo afirma que
“Tudo me é permitido, mas eu

não deixarei que nada me
domine”, está demonstrando a
liberdade conquistada em
Cristo. Essa autoridade, que
produz domínio próprio, não é
da natureza humana, mas é o
resultado da vitória sobre a
escravidão e opressão do
pecado.
Somente quanto somos
libertos da opressão do pecado
é que temos autoridade

Como será nossa
alimetaçõa daqui a 100
anos?

Uma alternativa será a carne
desenvolvida em laboratório. Ela
é 100% natural, apenas cresce
fora da vaca

Carnívoros, chorem

suficiente, dada pelo Espírito
Santo, para escolher o que é
bom, para agradarmos a Deus.
Tenhamos uma consciência
livre em Cristo, sabendo que
tudo aquilo que fizermos nessa
vida, o alvo seja agradar a
Deus, abençoar o nosso
próximo e, por fim, conquistar
a vida eterna.
Em qualquer ato, demos
graças a Deus; e se em todas
as ações damos graças a
Deus, jamais seremos
condenados por qualquer
Mato do mar

delas, pois sabemos quais
agradam o nosso Pai.
Por isso, agora que estamos
libertos do pecado e somos
filhos de Deus, que as nossas
ações produzam frutos bons, e
que nos levem à santidade
perante Deus, para que, no
final, sejamos merecedores da
vida eterna, dada a nós
gratuitamente, por Deus, por
intermédio de Jesus Cristo!

tipos de vegetais, mas
pesquisas indicam que há mais
de
125 mil
espécies
c o m es t í v e is . C er t am en t e
abriremos espaço para elas no
nosso cardápio – especialmente
se forem mais nutritivas ou
fáceis de plantar. É possível até
que nós mesmos as criemos,
com intervenções genéticas. Os
alimentos transgênicos serão
mais seguros e perderão a má
fama que têm atualmente

Em algumas culturas, insetos já
são comida. No futuro, todos
teremos que encará-los dessa
maneira. Faz sentido: enquanto
10 kg de ração geram só 1 kg
de carne bovina, a mesma
quantidade gera 8 kg de carne
de insetos. Não precisa ficar
com nojo. Eles poderão ser
consumidos na forma de uma
farinha rica em proteína ou de
carne processada, como os
atuais nuggets de frango.

Criar gado exige espaço, água
e ração (que, por sua vez,
demanda ainda mais espaço e
água). Como nada disso será
abundante no futuro, esse
alimento será cada vez mais
caro. Uma alternativa será a
c a r n e d e s en vo l v i d a e m
laboratório. Ela é 100%
natural, apenas cresce fora da
vaca. A tecnologia já existe,
mas é dispendiosa: o primeiro
hambúrguer feito desse Salada de DNA
material custou cerca de R$
770 mil.
Atualmente, cultivamos só 7 mil

O aquecimento global será uma
pedra no sapato. Mas terá ao
menos um aspecto positivo: as
mudanças no clima permitirão
plantações de certas espécies
em áreas antes consideradas
inadequadas. E, como o
combustível para transporte
ficará cada vez mais caro, o
cultivo migrará da zona rural
para as grandes cidades, em
estufas privadas, em grandes
prédios-fazenda ou no telhado
das casas

www. mundoestranho.abril.com.br

templo santo no Senhor.” Em
sua carta aos coríntios Paulo
escreveu: “Não sabeis vós que
sois santuário de Deus, e que
o Espírito de Deus habita em
vós?” (1 Coríntios 3:16 ).

só Espírito fomos todos nós
batizados em um só corpo,
quer judeus, quer gregos,
quer escravos quer livres; e a
todos nós foi dado beber de
um só Espírito.”

Qual é a função da igreja? A
igreja divulga o evangelho. A
Bíblia diz em 2 Timóteo 4:2:
“Prega a palavra, insta a

Os crentes devem se animar
uns aos outros. A Bíblia diz em
Hebreus
10:25:
“Não

tempo e fora de tempo,
admoesta, repreende, exorta,
com toda longanimidade e
ensino.”

Um forte abraço
Pb. Eduardo Lazzarini

A pesca nos oceanos chegou
ao limite de produção em 2004.
A solução deve ser a
aquacultura, que permite criar
peixes, moluscos e crustáceos
tanto no alto-mar como em
viveiros em terra firme. Algas
serão muito produzidas: além
de alimento, servem para fazer
ração, biocombustíveis e
plásticos. Nosso menu também
passará a incluir bizarrices
Horta em casa
como o pepino-do-mar.
Gafanhoto à milanesa

O que é a Igreja ?

Não é um edifício mas sim as
pessoas que fazem parte A igreja tem responsabilidades
desse edifício. A Bíblia diz em dadas por Deus. A Bíblia diz
Atos 17:24: “O Deus que fez o em Efésios 4:12: “Tendo em

mundo e tudo o que nele há,
sendo ele Senhor do céu e da
terra, não habita em templos
feitos por mãos de homens.”

a b a n d o n an d o a n o s s a
congregação, como é costume
de alguns, antes admoestando
-nos uns aos outros; e tanto
mais, quanto vedes que se vai
aproximando aquele dia.”

vista o aperfeiçoamento dos
santos, para a obra do
ministério, para edificação do
corpo de Cristo.”

A igreja são as pessoas que Cada crente têm uma
creem. A Bíblia diz em Efésios contribuição importante para a
2:21: “No qual todo o edifício igreja. A Bíblia diz em 1
bem ajustado cresce para Coríntios 12:13: “Pois em um

Um novo capítulo para sua fiscalizamos a comida, a água
vida
e a eletricidade. Mas, se a
ansiedade fosse um esporte
O coração ansioso diz, “É Olímpico, nós ganharíamos a
perigoso lá fora!” Então você medalha de ouro!
não dorme bem. Você não ri
o suficiente. A adversidade Não se esqueça que a
espera… é só uma questão de ansiedade não é um pecado,
tempo. Como resultado você mas uma emoção. Ela pode,
é ansioso. Você não está no entanto, levar a atitudes
sozinho. Nossa sociedade está pecaminosas. Quando nós
aleijada pela ansiedade. calamos os nossos medos
Como é que isso acontece?
com grades de cerveja ou
comendo em excesso, quando
Nossos carros estão mais nós vendemos os nossos
seguros que nunca. Nós medos a qualquer um que

www.BibleInfo.com

queira comprar, estamos
pecando. Jesus deu esta
palavra: “Tenham cuidado,

para não sobrecarregar o
coração de vocês de…
ansiedades da vida.” (Lucas
21:34 NVI).
Deus lhe criou para mais que
uma vida de angústia e
ansiedade que racha a mente.
Ele tem um novo capítulo
para sua vida. E ele está
pronto para escrevê-lo!!
Max Lucado

