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 - Out-Nov/17 (parcial)
Viviane Bertarelli Peres Martin
Pb. Marcelo Zenatti
Erica Barboza I. de Camargo
Diác. Sebastião R. da Silva
Maria de Fátima Sousa
Olívia Cunha
Marlete Colovati Fernandes
Manoel Messias Pimentel Santos
Luciano Varga
Lourdes Vassoler Pellini
Olímpia Toyoco Uehara
Eneias Tavares Canuto
Jose Miulto dos Santos
Walter da Cruz
Alexandre Alves da Silva
Terezinha de Araújo Santos
Denilson Marques Braga
Elça de Almeida Santos

23-out
24-out
25-out
26-out
26-out
3-nov
3-nov
4-nov
4-nov
6-nov
6-nov
6-nov
8-nov
10-nov
10-nov
12-nov
15-nov
15-nov

Ano 8– nº 162 - Outubro/17
aquele papel e conseguiu
pegar o que pretendia,
prosseguiu
com
sua
experiência, foi ao cofre da
empresa, colou novamente o
papel na porta do cofre e
acessou todo o dinheiro, ele
resolve entrar pelo círculo
preto no interior do cofre, ao
entrar o durex que segurava a
folha se solta e a folha cai, o
sujeito fica preso dentro do
cofre desesperado.

Diáconos de Plantão - Out/17
Dia

Hall

Galeria

22

Francisco e Kelly

Oliveira e Madalena

26

Luiz Carlos e Minervina

29

Willian e Simone

Robson e Silvana

Aniversários de Casamento - Out-Nov /17
Casal

Data

Anos

Bodas

Valter Lourenço Pires Relvas e Rosemeire R. Relvas

21/10

17

Âmbar

Nivaldo Francisco da Silva e Nancy Gomes C. Da Silva

07/11

36

Cedro

Damaris Podmowski Leal e Jaime Wagner Leal

17/11

16

Safira

Eva Aparecida M. Amaro e Antonio Amaro Sobrinho

22/11

37

Aventurina

Pb. Marcos F. Zanellato e Dc. Rodhe Guiomar Zanellato

23/11

26

Alexandrina

*A partir de 10 anos de união
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Cilada pode ser traduzida por
lugar oculto, onde se espera a
caça, pode ser uma traição,
uma armadilha ou até um
artifício usado para atrair ou
atacar alguém .
A Bíblia ensina que nosso
adversário
prepara
emboscadas para bloquear
nossas ações, ensina que
devemos ficar atentos para
não
cairmos
nessas
armadilhas.
“No demais, irmãos meus,
fortalecei-vos no Senhor e na
força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de
Deus, para que possais estar
firmes contra as astutas
ciladas do diabo. Porque não
temos que lutar contra a
carne e o sangue, mas, sim,
contra os principados, contra

as potestades, contra os
príncipes das trevas deste
século, contra as hostes
espirituais da maldade, nos
lugares celestiais.”-EF-6:10
A ausência do temor a Deus,
a perda de princípios morais,
a aceitação do pecado, o
fracasso no lar, o desrespeito
pela autoridade e a ansiedade
são sinais de uma fé
decadente.
Assisti um comercial dias atrás
que retrata bem o assunto
em pauta: Um jovem
trabalhava numa impressora,
viu um papel branco com um
círculo preto no centro, ao
colocar o copo sobre o círculo
ele caiu, percebeu que
poderia ter acesso a qualquer
coisa que quisesse, foi numa
vitrine de salgados, colou

Esse história fala do fim
daquele que se deixa envolver
pelas fantasias desse mundo,
que partem para conquistas
desonestas, que se deixam
influenciar por questões
materiais e que acabam
presos por suas próprias
atitudes, sabemos que a
cilada da sedução, da riqueza
e do prazer nos instigam a
avançar em rumo aos
objetivos comuns entre todos
os homens, porém, a Palavra
nos exorta a termos atenção
redobrada nesse aspecto.
Temos que conhecer os reinos
que se opõe, sofremos ação
d e am bo s, pr eci s amos
conhecer o que nos envolve.

Continua...

O cristão pode participar do Halloween? Essa é apenas uma prática cultural inofensiva?

Continuação...
O Reino da "luz": Reino sob o
Nossa luta não é contra domínio de Deus e Sua
"carne e sangue", mas é uma palavra.
batalha espiritual, e nesta
batalha precisamos conhecer: "Porque noutro tempo éreis
A realidade dos dois reinos: trevas, mas agora sois luz no
"O qual nos tirou da potestade SENHOR; andai como filhos
das trevas, e nos transportou da luz (Porque o fruto do
para o reino do Filho do seu Espírito está em toda a
bond a de, e ju stiç a e
amor." (Col 1:13)
verdade)." (Ef 5:8-9)
O Reino das "trevas": Reino
sob o poder do Diabo e dos O Salmo 119 diz que a palavra
do Senhor é lâmpada para
seus anjos.
nossos pés e luz para os
"Em que noutro tempo nossos caminhos, ou seja, ela
andastes segundo o curso tem poder de nos livrar das
deste mundo, segundo o ciladas do diabo e de todas as
príncipe das potestades do ar, sua artimanhas . As ciladas
do espírito que agora opera sempre estão armadas
n o s
f i l h o s
d a buscando os escolhidos de
desobediência." (Ef 2:2)
Deus, mas a Palavra de

Ex-funcionário do Google
acredita que Deus é um
robô e cria religião para
adorá-lo

Anthony Levandowski é o
nome do momento no Vale
do Silício, a região da
Califórnia que concentra as
sedes de boa parte das
empresas de tecnologia dos
Estados Unidos.

Descrito como “um gênio”
pelos mais próximos e exfuncionário do Google, onde
cuidava do projeto de um
carro autônomo conhecido
como Waymo, o engenheiro
americano deu entrada há
alguns dias na documentação
para criar uma religião, que
ele batizou de Way of the
Future (“Caminho do Futuro”)
e cujo deus a ser adorado é
uma entidade baseada na
Inteligência Artificial (IA).
Adepto da Singularidade, a
ideia de que a IA em algum
momento irá superar a
capacidade humana de liderar
o mundo, Levandowski
sempre se interessou pelo
assunto e acredita que o
eventual – e ainda hipotético
– domínio das máquinas virá
para melhorar a vida das
pessoas.

Deus , se observada e
obedecida nos livrará de todo
mal.

em derredor, bramando como
leão, buscando a quem possa
tragar” (1Pd 5:8). Embora não
os vejamos, os espíritos agem
tentando fazer com que almas
se percam. Não os vemos, mas
sofremos suas investidas.

Pense em tudo que Deus
reservou para sua vida, abra
seus olhos e perceba as
ciladas e desvie de todas elas,
você pode andar na luz e
viver longe dos prejuízos
espirituais , a escolha é sua.

Significado espiritual

(Vi esse texto, escrito por um
padre Católico, no Facebook de
um amigo e, achei-o muito
ilustrativo )

contração do termo escocês
“Allhallow-eve” (véspera do Dia
de Todos os Santos), que era a
noite das bruxas, surge o
“Halloween”.

A Origem do Halloween

Grande abraço
Pr. Eraldo Galvão

Oficialmente, a “Way of the
Future” funcionará como uma
espécie de comunidade cujo
objetivo é “contribuir para o
aprimoramento da sociedade
por meio da compreensão e
adoração da Divindade”,
segundo
os
papéis
preenchidos
por
Levandowski, que atuará
como seu líder espiritual. A
iniciativa chama atenção,
sobretudo, porque entre os
pares dele o consenso é que
as tecnologias de AI
(Inteligência Artificial )
podem representar um risco
para o homem. Stephen
Hawking e Elon Musk, aliás,
acreditam piamente nisso.

A prática do Halloween vem do
povo celta, o qual acreditava
que, no último dia do verão
(31 de outubro), os espíritos
saíam dos cemitérios para
tomar posse dos corpos dos
vivos, visitar as famílias e levar
as pessoas ao mundo dos
mortos. Sacerdotes druístas
(religião celta) atuavam como
médiuns evocando os mortos.
Parece que, para espantar
esses fantasmas, os celtas
tinham o costume de colocar
objetos assustadores nas
casas, como caveiras, ossos
decorados,
abóboras
enfeitadas entre outros. O
termo “Halloween” surge mais
tarde, no contato da cultura
celta com o Cristianismo. Da

O Cristão pode participar
do Halloween?
Analise as seguintes questões:
Hoje essa festa tem algum
significado espiritual? O cristão
pode participar dela? É apenas
uma
prática
cultural
inofensiva?
O Apóstolo Paulo nos diz:
“Porque não temos que lutar
contra a carne e o sangue,
mas, sim, contra
os
principados, contra as
potestades, contra os príncipes
das trevas deste século, contra
as hostes espirituais da
maldade, nos lugares
celestiais” (Ef 6:12). O
Apóstolo também exorta:
“Sede sóbrios; vigiai; porque o
diabo, vosso adversário, anda

Será que uma festa pagã, que
praticava um ato abominável
por Deus – a evocação dos
mortos (Dt 18:10-11) –,
enculturada hoje, não tem
significado
espiritual
nenhum? É difícil que não
tenha! Mas onde está o
maligno nessa brincadeira de
criança? Nós não o vemos,
assim como não vemos o vírus
Ebóla ou da Gripe Aviária que
apavoraram o mundo há algum
tempo ( a ainda apavoram ),
causando milhões de mortes,
mas eles estão “por aí” ( os
versículos acima afirmam
isto ). Você faria uma festa
numa região que pode estar
contaminada com esses vírus?
Correndo o risco de ser
contaminado por uma doença
mortal? Seguramente não! Da
mesma forma, o cristão não
deve envolver-se numa festa
contaminada com um “vírus”
que pode roubar sua vida
eterna. Reflita sobre isso.
Pe. Vanderlei Ribeiro

Princípio crítico para ver o invisível: Ignorar o que as pessoas dizem.
Mantenha as pessoas de fora. Afaste-as, tape os ouvidos. E, se precisar, vá embora.
Ignore aqueles que dizem que é tarde demais para começar de novo.
Desconsidere aqueles que dizem que vc nunca vai ser coisa alguma.

www.olhardigital.com.br

Faça-se de surdo em relação aqueles que dizem que vc não é esperto o suficiente, rápido o
suficiente, alto o suficiente ou grande o suficiente - ignore-os.

Há momentos em que a fé se inicia colocando algodão nos ouvidos (Max Lucado ).

