Aniversariantes - Nov/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

Manoel Messias P. 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
Rodrigo Cardamone
Sebastiana Soares da Silva
Pr. Eraldo Galvão
Isabella Sousa da Silva
Ivani Braz N. dos Santos

4-nov
4-nov
6-nov
6-nov
6-nov
8-nov
10-nov
10-nov
12-nov
15-nov
15-nov
16-nov
21-nov
25-nov
27-nov
28-nov

Ano 8– nº 163 - Novembro/17
cristãos, devemos estar
preparados para esse
encontro, sabendo que
teremos a felicidade de nos
apresentar como eleitos de
Cristo, aprovados pela palavra
viva e eficaz.
Assim foi revelado ao Apóstolo
João, em Apocalipse: “Venho
em breve! Retenha o que
você tem, para que ninguém
tome a sua coroa”.

Diáconos de Plantão - Nov/17
Dia

Hall

Galeria

5

Robson e Kelly

Oliveira e Madalena

9

Norberto e Nice

12

Francisco e Veri

16

Luís Abreu e Miriam

A única certeza que temos,
sobre a volta de Cristo, é que
a sua promessa não falhará.
Ele voltará em glória!
“E quando eu for, e vos
preparar lugar, virei outra vez,
e vos levarei para mim
mesmo, para que onde eu
estiver
estejais
vós
também” (João 14:3).

Willian e Silvana

Aniversários de Casamento - Nov /17
Casal

Data

Anos

Bodas

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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Não nos é revelado, pela
Bíblia, o dia desse retorno. O
que sabemos é que inúmeros
eventos
acontecerão
evolutivamente, até que tudo
seja consumado.
A Bíblia nos exorta a ficarmos
atentos a esses fatos, para
não sermos pegos de
surpresa. Imagine se o diretor
de uma empresa chegasse, de
surpresa, em um setor de

trabalho, para fazer suas
considerações sobre o andar
das tarefas. Qual seria o
resultado? Será que tudo
estaria em perfeita harmonia
com as suas diretrizes, ou
muitos
não
estariam
adequadamente cumprindo as
suas funções?
Como Pedro exortou a Igreja,
assim devemos esperar por
esse dia glorioso: “O dia do
Senhor, porém, virá como
ladrão.
Os
céus
desaparecerão com um
grande
estrondo,
os
elementos serão desfeitos
pelo calor, e a terra, e tudo o
que
nela
há,
será
desnudada” (2 Pedro 3:10).
É assim que acontecerá na
volta de Cristo. Todos nós, os

Alguns acontecimentos
prévios à vinda de Cristo
estão relatados na Bíblia.
Vejamos alguns deles:
-Será numa época em que as
pessoas duvidarão que Ele um
dia voltará. Jesus disse que
essa época será como nos
dias de Noé, que apesar dos
avisos, as pessoas seriam
descrentes quanto ao evento
consumador;
-Conforme relatado em Daniel
12:4, muitos irão de um lado
para o outro em busca de
conhecimento, e o saber se
multiplicará;
-Haverá grande propagação
de um falso ensino religioso.
Jesus disse em Mateus 24:
“Cuidado, que ninguém os
engane. Pois muitos virão em
meu nome, dizendo: ‘Eu sou o
Cristo! ’ e enganarão a
muitos”.

Continua...

Continuação...

vemos a intensificação da
injustiça, com posturas
contrárias aos absolutos da
verdade Bíblica, com despudor
social,
imoralidade,
propagação cada vez maior da
pornografia adulta e infantil,
com o avanço incontrolável da
violência e da maldade;

-Haverá agitação, violência e
desordem natural, social e
política. Em seu sermão
escatológico Jesus previu
guerras, rumores de guerras,
fome,
epidemias
e
terremotos;
-Haverá a multiplicação da
iniquidade (Mat.24:12).
Esses
fatos
bíblicos
demonstram que Cristo está
Isso temos presenciado no muito próximo do seu retorno.
decorrer de toda era pós Estejamos preparados, para
Cristo, e nos últimos tempos encontrarmos com Ele, e

O que é a Quarta
Revolução Industrial?

um conjunto de novíssimas
tecnologias, mas a transição
em direção a novos sistemas
que foram construídos sobre
a infraestrutura da revolução
digital (anterior)", diz
Schwab, diretor executivo do
Fórum Econômico Mundial e
um dos principais entusiastas
da "Revolução".

A mudança traz a tendência
das automações totais de
fábricas, utilizando sistemas
que
podem
conectar
máquinas com outras
máquinas e também com
pessoas. Tudo isso é possível
quando visualizamos a
Saímos de teares de internet como um grande fio
produção manual para conector, transformando e
produções mais mecanizadas, interligando a tudo e a todos.
tivemos a chegada da
eletricidade e depois demos Um dos principais pilares da
as boas-vindas a eletrônica, Quarta Revolução Industrial é
tecnologias da comunicação e a Internet das Coisas ( já
informação, essa foram falamos aqui sobre ela –
respectivamente a Primeira, Boletim ICE, nº 116 de Julho
Segunda
e
T e r c e i r a de 2015 ), que é a grande
Revoluções Industriais.
responsável por tornar
sistemas, processos e
“A
Quarta
Revolução máquin as
em
coisas
Industrial não é definida por inteligentes.
Antes eram as máquinas a
vapor no século 17. Agora,
em pleno século 21, podemos
presenciar e aproveitar os
benefícios de fazer parte da
Quarta Revolução Industrial.

vivermos eternamente no
lugar por Ele já preparado
para nós.

O que foi a Reforma Protestante?
mas confiava no poder de
transformação da palavra
divina.

Aquele que testifica estas
coisas diz: Certamente cedo
venho. Amém. Ora vem,
Senhor Jesus. A graça de
nosso Senhor Jesus Cristo
seja com todos vós. Amém!

Pb. Eduardo Lazzarini

Se a possibilidade, ainda que
não seja de amplo acesso, de
ligar e desligar luzes de casa
com o celular já é uma
realidade, estamos entrando
na fase em que teremos
avisos, por exemplo, de
máquinas que irão quebrar
antes mesmo de elas
apresentarem quaisquer
defeitos, avisos e até mesmo
o abastecimento automático,
da geladeira e dispensa,
quando isso se fizer
necessário, etc..
Isso acontecerá ( e já está
acontecendo ) quando
unimos, entre outras, a
Interenet das Coisas com a
Inteligência Artificial ( com
máquinas que aprendem
s o z i n h a s
)
e ,
ainda,
ensinamos objetos,
até
então
puramente
reativos, a se comunicarem e
preverem tendências.
www.comparex-group.com
(editado)

(Homenagem ao aniversário de obter os seus bens, para
500 anos ocorrida no último conseguirem aumentar o seu
poder e influência. Além disso,
dia 31 )
o poder papal tinha sido
A Reforma Protestante foi um radicalmente reduzido depois
movimento de renovação da da separação entre Roma e
Igreja liderado por Martinho Avinhão (Avignon), e também
Lutero. Ocorreu no século XVI, devido à Reforma Cúria.
mais precisamente em outubro
de 1517,
e teve início na Mais tarde, alguns textos de
Europa Central.
Martinho Lutero, muitos deles
contra a prática das
A decadência das várias ordens Indulgências, se espalharam
da Igreja Católica suscitou a com grande velocidade e
necessidade de uma reforma d e r a m
relevo
ao
na Igreja. Naquela altura, descontentamento quase geral
vários sacerdotes estavam do povo. As 95 teses de
envolvidos em tarefas ilícitas e Lutero, afixadas na porta da
mundanas principalmente a I g r e j a d o c a s t e l o d e
v e n d a d e i n d u l g ê n c i a s Wittenberg em 1517, são um
( compra e venda de perdão documento essencial na
dos pecados ). Além disso, Reforma Protestante. Apesar
vários elementos da realeza d i s s o , L u t e r o n ã o s e
pretendiam dominar a Igreja e considerava um reformador,

A Reforma Protestante teve
que enfrentar várias ameaças,
entre elas a revolta dos
camponeses e dos anabatistas
e os conflitos causados pelos
humanistas, que juntamente
com Erasmo de Roterdão se
separaram de Lutero. Apesar
de tudo isso, entre 1520 e
1530 a Reforma se impôs e
causou várias mudanças nos
regimos eclesiásticos. Muitos
grupos protestantes que eram
ameaçados pelo imperador
Carlos V se uniram em 1531, e
por isso o imperador acabou
por declarar a liberdade
religiosa.
A Reforma Protestante forçou
a Igreja Católica a tomar
medidas, e o Concílio de
T r ento fo i o p rinc i p al
instrumento de reorganização
do catolicismo. Este concílio foi
instituído por Pio V e Gregório
XIII e teve como objetivo
reavivar a fé através de uma
restruturação da disciplina
religiosa

www.significados.com.br
(editado)

Agenda ICE - Uma série de eventos especiais no mês de novembro
em comemoração ao aniversário da Igreja Cristã Evangélica
09/11 ( Quinta-Feira ) - as 20h00 - Recnaser Prise NA ICE
11/11 ( Sábado ) - as 19h30 - Louvor e Comunhão - com os Adolescentes da ICE
12/11 ( Domingo ) - as 18h30 - Culto de Aniverário da Igreja
19/11 ( Domingo ) - as 18h30 - Culto das Mulheres
26/11 - Culto dos Jovens
( Sujeito a alterações)

