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

Diáconos de Plantão - Set - Out/17
Dia

Hall

Galeria

24

Francisco e Márcia

Norberto e Simone

28

Robson e Silvana

Em elaboração

Aniversariantes - Set - Out/17
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
Wagner do Nascimento
Valderedo Alves da Rocha
Henrique Leme
Eudete Rodrigues Loiola
Diac. Valdete Marin Brochi
Jaqueline Souza da Luz

24-set
25-set
26-set
26-set
27-set
28-set
29-set
29-set
30-set
1-out
3-out
5-out
6-out
6-out
6-out

Ano 8– nº 160 - Setembro/17
agora livre e na sua perfeita
razão.
Há momentos em nossas
vidas que saímos de " casa " ,
do nosso convívio e atitudes e
nos aventuramos em coisas
novas e atraentes. Após
algum tempo percebemos o
quanto corremos riscos,
tentamos nos esconder dos
efeitos do pecado que impera
neste mundo, sofremos as
consequências até que
descobrimos que precisamos
voltar.

APP - Rádio ICE
Olha a novidade que chegou no Play Store
do seu celular: O aplicativo da Rádio
Cristã Evangélica. Agora ficou fácil e
rápido acessar nossas programações.
Músicas gospel 24 horas, nossos programas
ao Vivo: Vivendo a Palavra, Papo de
Cristão, Betel Dominical, Arena ICE e
outros que virão.

O assunto dos últimos dias
foram os furacões .
Alertas para todos os lugares
que poderiam ser atingidos. O
Irma, em alguns locais,
chegou ao grau 5 quando
ganhava força.

Agora é só baixar e acompanhar.
(por enquanto só para Android ).

Aniversários de Casamento - Set - Out/17
Casal

Data

Anos

Bodas

Geralda Faustino da Silva e Domingos da Silva

26/09

33

Crizo

Marcos Vicente de Lima e Andréia Carvalho de Lima

27/09

20

Porcelana

Alexandre Alves da Silva e Daiane Colovati F. da Silva

29/09

10

Estanho

Nilson Natale Faustino e Rosane Alves Faustino

29/09

10

Estanho

Walter Lourenço P. Relvas e Rosemeire R. Relvas

21/10

17

Âmbar

*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

Os EUA foram os mais
atingidos. Segundo um casal
de brasileiros ( esposa
grávida ) que passava férias
em Saint Martin, uma ilha
c a r i b e n h a ,
e l e s
viveram momentos de terror,
trancados dentro do quarto do
hotel junto com a filha. O
casal é do Rio Grande do Sul,
ficou cerca de 4 dias sem
internet impossibilitado
de contato com familiares e
amigos no Brasil. A sensação
de ficar longe de casa foi de
agoniza, o furacão foi
devastador, deixando 60
mortos e muitos feridos.

O grande alívio da família foi
chegar no aeroporto de sua
cidade natal e ser recebida
com festa. O prazer de voltar
foi maior que a expectativa da
ida.
O mundo cria expectativas
para nos conquistar, mostra
que temos tudo aos nossos
pés, promove riquezas e
prazeres até que, como um
furacão devastador, nos tira
tudo, nos deixa prostrados e
sem esperanças, neste
momento percebemos que
voltar pra casa é realmente a
melhor coisa a fazer.
Certa vez Jesus repreende
uma legião de demônios de
um homem que vivia
acorrentado, andava entre os
sepulcros e praticava a
violência. Após sua libertação,
Jesus o manda pra casa
paraque os seus o vissem,

A exemplo do “Filho
Pródigo” ( Lc 15:11-32),
reconheçamos nossos erros e
pecados que tão de perto nos
rodeiam e corramos para a
presença aconchegante de
Deus, o refúgio presente no
dia da angústia.
Irmão , temos a oportunidade
diária de voltarmos para casa,
receber o carinho do Pai e
sobreviver neste mundo
tenebroso.
Você que se sente longe de
casa e não sabe como
retornar , saiba que o
caminho está aberto, sinta o
prazer de voltar.

Deus os abençoe
Pr Eraldo Galvao

Estudo aponta que quem
lê a Bíblia regularmente
fica menos estressado

Consulta comparou
reações de usuários de
aplicativo bíblico.
A equipe responsável pelo
aplicativo
da
Bíblia
YouVersion, o mais popular
do mundo no segmento,
recentemente pesquisou
alguns usuários que o
utilizam. As conclusões são
impressionantes.

Ao comparar as respostas dos
usuários do YouVersion com
as reações daqueles que
participaram do estudo
“Estresse na América”,
realizado pela Associação
Americana de Psicologia
(APA), a conclusão é que
pessoas
que
leem
regularmente a Bíblia têm
menos estresse.

E quando eles se voltam para
a Escritura para lidar com o
estresse, 47 por cento
primeiro olha para o Versículo
do Dia da Bíblia. Outros
pesquisam primeiro seus
versos favoritos da memória
(45 por cento), retomam a
leitura onde pararam na
Bíblia (45), ou buscam um
Plano Bíblico YouVersion (40
por cento) para lidar com o
A pesquisa da APA indica, por estresse.
exemplo, que apenas 18%
dos entrevistados na pesquisa O criador de YouVersion,
sobre a Bíblia dizem ver o Bobby Gruenewald, disse que
terrorismo como motivo para o s r e s u l t a do s n ão o
estresse, comparado a 58% surpreenderam, pois acredita
da população em geral. Ao que “a Bíblia resiste ao teste
mesmo tempo, 16% dos do tempo” e trata dos
entrevistados dizem que o desafios que as pessoas
clima político é o que lhes enfrentam diariamente.
causa maior estresse.
No estudo da YouVersion,
30% dos entrevistados dizem
que a leitura das Escrituras
antes de uma situação
estressante lhes ajuda a lidar
melhor com o problema, e
41% afirma que ler a
Escritura nessas horas os
ajuda a encontrar alívio.

www.comunhao.com.br

Igrejas que fazem evangelismo pessoal são as que mais crescem
O
levantamento,
que
entrevistou 1500 pastores de
igrejas evangélicas com
menos de 250 membros, foi
conduzido em parceria com o
Centro Billy Graham e o
Centro Caskey para a
Excelência da Igreja, ligado ao
Centro Teológico Batista de
Nova Orleans.

Pesquisa ouviu 1500 pastores
de igrejas consideradas
pequenas
Nem programa de TV ou de
rádio nem internet. Um estudo
recente publicado pelo
Instituto LifeWay revela que
as igrejas pequenas que
apostam na evangelização
pessoal são mais propensas a
crescer.

O Senhor olha o coração
Todas aquelas coisas que
você tem? Não são suas. E
sabe o que mais sobre
aquelas coisas? Elas não são
você! Em Lucas 12:15 Jesus
disse, “a vida de um homem
não consiste na quantidade
dos seus bens”.
No céu você não é conhecido
como o cara do terno

A conclusão é que as igrejas
com
maior
taxa
de
permanência dos novos
convertidos são as que fazem
esforço contínuo para
evangelizar. Isso inclui apelos
nos cultos para “aceitar Jesus”
e envolvimento com as
comunidades ao redor dos
templos.
Outro
fator
importante na retenção de
“A pesquisa investigou convertidos foi a realização de
quantos convertidos cada aulas de discipulado pelo
igreja teve nos últimos 12 menos a cada seis meses.
meses e se essas pessoas
permaneceram na igreja Scott McConnell, diretor
depois da profissão de fé”, executivo da LifeWay diz que,
explicou a LifeWay, que e m b o r a p a r e ç a ó b v i o ,
acrescentou:
“ O s “convidar não cristãos que
pesquisadores compararam os venham à igreja, compartilhar
20% das igrejas com mais o Evangelho com eles,
c o n v er ti do s
q u e acompanhá-los e ensinar que
permaneceram após um ano e façam o mesmo com outros
os 50% com o menor número gera crescimento”
de
convertidos
que
www.noticias.gospelprime.com.br
permaneceram”.

elegante, ou a mulher que
tem a casa enorme. O céu
conhece seu coração. O
homem olha para a aparência
exterior, mas a Bíblia diz que
o Senhor olha para o coração.

Se você se definir pelas coisas
que tem, se sentirá bem
quando tiver muito e mal
quando não. Contentamento
vem quando podemos dizer
honestamente com Paulo,
“Sei o que é passar
Quando Deus pensa em você, necessidade, e sei o que é ter
Ele pode ver sua compaixão, fartura.
sua devoção, sua meiguice ou
mente rápida, mas Ele não
pensa nas coisas que você
Max Lucado
tem.

