Aniversariantes - Out/17

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

Marileide Araujo Libório
Marlena Chudi Souza
Marcelo Bonora
Helena Tavares do Nascimento
Vanderlei Romera Rosa
Anunciação Pires
Marizete Santos de Oliveira
Dilva Maciel de Souza
Isabella Stefanov Galvão
Viviane Bertarelli Peres Martin
Pb. Marcelo Zenatti
Erica Barboza I. de Camargo
Diác. Sebastião R. da Silva
Maria de Fátima Sousa

10-out
11-out
11-out
12-out
14-out
16-out
16-out
18-out
20-out
23-out
24-out
25-out
26-out
26-out

Ano 8– nº 161 - Outubro/17
Mas, para os conflitos entre
valores, para as instabilidades
nos relacionamentos, para as
dúvidas em manter amizades
ou até mesmo casamentos,
incertezas e inconstâncias
comportamentais, a Bíblia nos
dá outra resposta.
Na carta escrita por Tiago, no
capítulo 4, ele lança a
seguinte questão: De onde
vêm as guerras e contendas
que há entre vocês? Não vêm
das paixões que guerreiam
dentro de vocês?

Diáconos de Plantão - Out/17
Dia

Hall

Galeria

8

Francisco e Simone

Oliveira e Madalene

12

Luiz Carlos e Márcia

15

Sebastião e Silvana

19

Luís Abreu e Nice

Norberto e Miriam

Aniversários de Casamento - Out/17
Casal

Data

Anos

Bodas

Valter Lourenço Pires Relvas e Roseneire R. Relvas

21/10

17

Âmbar

Um relacionamento, para ser
duradouro, exige que os dois
lados relacionados tenham o
interesse de manter a
amizade constante.
Se apenas um dos lados
desejar
manter
esse
relacionamento, certamente
todo o esforço unilateral já
está fadado ao fracasso.
Sabemos que o Espírito Santo
deseja, constantemente, se
relacionar com todos os
homens e mulheres; e isso vai
muito além da medida de
relacionamento
que
esperamos, pois Ele deseja
ser exclusivo e eterno!

Uma publicação quinzenal da
Igreja Cristã Evangélica ( Responsável: Luís Abreu)
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Tel.: (11 ) 2912-9170 www.facebook.com/icristaevangelica

Essa exclusividade vem do
amor sem medida que Cristo
Jesus demonstrou por nós,

quando da sua obra redentora
na cruz, com efeito exclusivo
para cada um dos seres
humanos.
O problema é que entre os
nossos semelhantes ou com o
Espírito Santo, nós criamos
conflitos que nos afastam das
oportunidades
de
construirmos amizades que
valham a pena.
Uns dirão que o problema da
inimizade
ou
do
re l acion am en to hu ma no
provém do ambiente que as
pessoas vivem; outros dirão
que a inimizade nasce pelas
diferenças das classes sociais
e econômicas; outros dirão
que a origem dos conflitos
está nas inibições ou
repressões humanas.

Na
sequência
Tiago
descreverá o quanto é
d e s g a st an t e o es fo rço
humano em conseguir muitas
coisas, porém com a
motivação errada. Quanto
mais se buscam coisas com
interesse próprio, mais
negativo e frustrador será o
resultado.
Ao invés dessa busca egoísta,
a Bíblia nos ensina que a
motivação para buscar um
relacionamento duradouro
não está nas coisas exteriores
que enchem os olhos e
desperta-nos a cobiça; a Bíblia
demonstra que não é a
capacidade individual que
temos de nos livrar de
sentimentos ruins que nos
fará mulheres e homens
melhores, para a sociedade.
Continua...

Continuação...

Consolador prometido por
Jesus Cristo, agimos com
amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e
domínio próprio.

As Sagradas Escrituras nos
demonstram que seremos
bem
sucedidos
nos
relacionamento quanto
deixarmos que o Espírito
Santo seja o único e exclusivo Livres da culpa do pecado, e
m o t i v a d o r d o s n o s s o s na constante guerra contra
sentimentos.
sentimentos egoístas, sejamos
amigos fieis, sem falsidade ou
Quando nos enchemos do fingimento, e motivados pela
Espírito Santo, que é uma graça e pelo amor de Jesus
pessoa da trindade, o Cristo, pois somente assim

seremos
capazes
de
proclamar com toda alegria e
esperança, que temos uma
amizade eterna com Deus!!

Um forte abraço

Pb. Eduardo Lazarini

Redes socias te deixam
mais sozinho ou trazem
amigos
Uma janela para o mundo
que pode te isolar atrás de
grades digitais. Um estudo
recém-divulgado
pela
Universidade de Medicina de
Pittsburgh, nos Estados
Unidos, afirma que quanto
mais tempo se gasta nas
redes sociais, mais propensas
essas pessoas estão a sentir
solidão
e
se
isolar
socialmente.
Brian Primark, o cientista
responsável pela pesquisa,
diz que é muito importante
estudar esse fenômeno:
problemas de saúde mental e
isolamento social já atingiram
níveis epidêmicos entre os
jovens. O estudo ainda
constatou que quem usava
mídias sociais mais de duas
horas por dia tinha o dobro
das probabilidades de
isolamento social quando
comparado aos colegas que
passavam menos de meia
hora conectado por dia.

O que Jesus Cristo nos ensina sobre ser um bom amigo
Nosso maior amigo é Jesus
Cristo. Durante toda a Sua
vida, Ele foi e continua sendo
amigo, mesmo de pessoas
que cometiam muitos erros.
Muitas das passagens das
escrituras
mostram
claramente sua preocupação
com o ser, e não com o que
os outros comentavam ou
condenavam nas pessoas.
(João 8: 3-11)

Após esse acontecimento, há
as bodas de Caná da Galileia,
onde Jesus encontra mais
amigos
e
realiza
a
transformação da água em
vinho. Em todo o tempo,
vemos nos relatos da Bíblia
que Jesus tinha amigos onde
estava. Ele ajudava, ensinava,
Jesus
demonstra
s u a servia, e mais do que isso:
compaixão, amizade e amor deu Sua vida por todos nós.
quando ajuda seu amigo
Lázaro. Um lindo relato, no Que maior amor um amigo
qual se encontra uma pode demonstrar do que este:
A amizade possui o encontro verdadeira amizade. (João 11: ter pagado por meus pecados
de almas preciosas. Amigo é 32-44)
e os de todas as pessoas?
aquele que serve, e não
aquele que é servido, é aquele Outro lindo exemplo de
que busca o bem-estar do amizade é a de Jesus com Reflita sobre isso.
outro e u s a d e seu João Batista. Durante o Seu
conhecimento para apoiar, e batismo, vemos a humildade
www.familia.com.br
não para condenar.
de ambos, e também que a

Tal amigo

E, pior, aqueles que entraram
em várias plataformas de
redes sociais mais de 58
vezes por semana triplicavam
esse risco.
Se por um lado crescem as
pesquisas e a preocupação
sobre as consequências do
uso
desenfreado
da
tecnologia, por outro, a
sociedade ainda está
aprendendo o que faz bem ou
mal nesse mundo digital.
Pouca gente procura ajuda,
mas muitas já sofrem as

consequências dessa falta de
cont ro l e. R efl i t a voc ê
também: quanto tempo você
está perdendo? Como está a
qualidade do seu sono? E sua
alimentação? Amigos –
reais, não virtuais? Nenhuma
tecnologia é ruim se ela for
usada com moderação; mais
do que isso, se ela não
atrapalhar a sua vida. Afinal,
a proposta é exatamente
outra...facilitar. Se não for
para ajudar, que não
atrapalhe!
www.olhardigital.com.br

obediência às leis e
mandamentos toca o coração
puro.

Sem necessidade de ponderar com vocês, até o final dos
os pensamentos, nem de tempos.”
Em Provérbios 18:24 nós medir as palavras. Deus deu a
lemos “Existe amigo mais Davi tal amigo.
Jesus também disse, “Eu lhes
apegado que um irmão.” Davi
dou a vida eterna, e nunca
encontrou tal amigo no filho
perecerão. Ninguém os
de Saul.
E Deus lhe deu um também. tomará de mim!”
Davi
encontrou
u m Você deseja um amigo
Oh! Ter um amigo como companheiro no príncipe de verdadeiro? Você tem Um!
Jônata! Um irmão de alma Israel.; você pode encontrar
que lhe protege, que busca um amigo no Rei de Israel,
Max Lucado
nada mais que o seus Jesus Cristo. Ele fez uma
interesses, não quer nada aliança com você. Entre suas
além da sua felicidade. Um últimas palavras, estavam
aliado que lhe deixa ser você. estas: “E eu estarei sempre

