Horários dos Cultos /Atividades

Aniversariantes - Nov-Dez/17 (parte)

Domingos
Sebastiana Soares da Silva
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes Pr. Eraldo Galvão
9h30 às 11h30
Isabella Sousa da SIlva
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)

Ivani Braz Nunes dos Santos
Denner Makuska Borges
Marilda de Souza Soares
Victor Stefanov Galvão

Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h15 às 21h15

21-nov
25-nov
27-nov
28-nov
4-dez
7-dez
8-dez

Ano 8– nº 164 - Novembro/17
Igreja Cristã Evangélica não
foi diferente, pudemos ver sua
mão sobre nós em todo
tempo, muitas dificuldades,
sequidão, falta de recursos,
mas nunca nos faltou o
cuidado do Pai.

Diáconos de Plantão - Nov/17
Dia

Hall

Galeria

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

Quero neste texto tentar
mostrar que 40 anos
representa uma caminhada
considerável. Em novembro
de 1977 nasce uma obra no
coração de Deus : a ICE como
é conhecida a Igreja Cristã
Evangélica.

Aniversários de Casamento - Nov-Dez/17
Casal

Data

Anos

Bodas

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

Rodrigo Cardamone e Flávia Rodrigues da Silva

10/12

11

Aço

Diac. Miriam R. da Silva e Marcos Cesar Giongo

18/12

52

Argila

*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

Muitas coisas aconteceram
naquele mês, eu por exemplo
completava 8 anos de idade
no dia 25. O acervo Folha de
São Paulo tem um enorme
volume de informações que
podem ser acessadas no site
www.acervo.folha.uol.com.br
e, escolhendo-se a data
desejada.
Algumas coisas que achei
bacana ressaltar aqui a título
de curiosidade que relata o
jornal da época:
a loja
Mesbla fazia suas promoções
em 3 pagamentos sem
entrada; a loja Sears lançou

um vestido que tinha 6
maneiras de usar; foi revelada
a lista de 16 jogadores que
provavelmente iriam a Copa
do Mundo em 1978 na
Argentina. Nas escolas haviam
provas de OSPB e Moral e
Cívica, matérias escolares
criadas em 1969. Tem gente
que nem faz idéia das coisas
que estou escrevendo, mas é
para ilustrar quantas coisas
mudaram nesses 40 anos.
A Bíblia mostra 40 anos de
caminhada do povo de Deus
no deserto e o cuidado com
os seus , Deut 29:5 diz : “E

quarenta anos vos fiz andar
pelo deserto; não se
envelheceram sobre vós as
vossas vestes, e nem se
envelheceu o vosso sapato no
vosso pé”. Este Deus que
cuidou do seu povo no
deserto continua sendo Deus,
a nossa caminhada como

Posso dizer que aprendemos
muitas coisas, entre erros e
acertos aprendemos muitas
lições, a sensação que fica é
de dever cumprido, de
sucesso e realizações, muito
temos a fazer e certamente
Ele estará conosco todos os
dias até a consumação dos
séculos.
A jornada não para por aqui
e, muitos, sentem-se
realizados por fazer parte
deste corpo. Quero registrar o
que a Bíblia ensina nesta
caminhada de amor e
comunhão. A seguir textos
que formatam o dever de
cada cristão que está
conosco , e que projetam o
sucesso da igreja nos
próximos 40 anos ou até a
vinda esperada do Messias , o
Cristo em glória.

Continua...

Continuação...

Gl 5:13, “levai as cargas uns que amemos os mais fracos e
dos outros” -Gl 6:2 e por fim , reconheçamos que Deus é o

-Mandamentos que visam
criar relacionamentos: “amaivos uns aos outros”-Jo 3:34 ,
“suportai-vos uns aos outros”
Ef 4:2, “perdoai-vos uns aos
outros”-Ef 4:32, “tende igual
cuidado uns com os outros”-I
Cor 12:25, “não julgueis uns
aos outros”-Mt 7:1, “exortaivos uns aos outros”-Hb 3:13,
“sede servos uns dos outros”-

“orai uns pelos outros”-Tg Senhor da Igreja.
5:16.
Um forte abraço a você que
Espero ter abençoado sua caminha comigo e com os
vida
com
a l g u m a s demais irmãos rumo ao lugar
recomendações de Deus para que já está preparado por
que vivamos em paz em meio Jesus.
a guerra, que tenhamos
comunhão em meio ao Pr. Eraldo Galvão
individualismo, que tenhamos
compaixão daquele que erra,

Como Melhorar a
Memória com Alimentos
Saudáveis

Alimentos ricos em ômega 3,
como peixes ( que podem ser
sesde o salmão até a
sardinha ) e sementes,( chia
e linhaça, por exemplo )
também diminuem as
chances de envelhecimento
cerebral.

Isso é possível porque esse
nutriente é o principal
componente das células do
cérebro, possibilitando a
comunicação entre as células
Você sabia que existem e melhorando a memória.
alguns alimentos que
melhoram a memória e ainda Além disso, frutas cítricas e
ajudam o nosso cérebro a se l e g u m e s
ricos
em
manter mais concentrado e antioxidantes, protegem as
saudável?
células e melhoram a

Só uma razão para se
gabar
Certo dia um filósofo
perguntou, “Deseja que
pessoas falem bem de você?
Então nunca fale bem de si
mesmo(a).”Em
outras
palavras – deixe você pra lá!
Em Lucas 14:10, Jesus disse
aos Seus seguidores, “Mas
quando você for convidado,
ocupe o lugar menos
importante, de forma que,

quando vier aquele que o
convidou, diga- lhe: ‘Amigo,
passe para um lugar mais
importante’. Então você será
honrado na presença de
todos os convidados.”
Paulo disse em Gálatas 6:14,
“Quanto a mim, que eu

jamais me glorie, a não ser
na cruz de nosso Senhor
Jesus Cristo.”

memória.
Outros
alimentos
estimulantes como café ou
chá preto – que devem ser
consumidos com moderação
e, ainda, chocolate meio
amargo podem ser úteis para
facilitar a memorização. Uma
xícara de café pela manhã e
um quadradinho de chocolate
meio amargo após e o
almoço e jan tar são
suficientes.

(baseado em)
www.drjulianopimentel.com.br

afirmação? Sua auto-estima
precisa de atenção? Você
não precisa tirar nomes ou
se exibir. Você só precisa
pausar aos pés da cruz e ser
lembrado(a) disso: O Criador
das estrelas preferiu morrer
por você do que viver sem
você. E isto é um fato.
Então, se você precisa se
gabar – gabe-se disso!
Max Lucado

Você sente necessidade de

Evidência científica é encontrada a partir de história da Bíblia
passagem da Bíblia, levando
em conta que termos
relativos a eclipses foram
usados em traduções.
O trecho do Livro de Josué
(10:12-14) é o seguinte:
“Então

Uma
nova
evidência
científica pode comprovar
um trecho de uma história
da Bíblia. Pesquisadores da
Universidade de Cambridge
indicam que o livro mais lido
de todos os tempos contém
o registro do eclipse mais
antigo do qual se tem
notícia.

alterar cronologia do mundo
antigo. Ela determinaria com
maior precisão o período do
faraó Merneptá na dinastia
egípcia, bem como o de seu
predecessor imediato,
Ramsés, o Grande. O eclipse
pode ter acontecido na tarde
do dia 30 de outubro de
1207 antes de Cristo.

Com uma nova teoria sobre
os eclipses e as variações do
movimento de rotação da
Terra, o estudo indica que o
eclipse bíblico pode ter sido
anular (quando um anel de
fogo é visível em torno da
sombra da Lua).

Com o novo cálculo, o
reinado de Merneptá teria
começado entre 1210 ou
1209 A.C. Com isso, a época
de Ramsés teria sido entre
1276 e 1210 AC, com
precisão de mais ou menos
um ano.
A hipótese científica foi
criada
a
partir
da
interpretação de uma

Se validada pela comunidade
científica, a descoberta pode

- Estudos Biblicos -

Atenção - No próximo dia 04/12 será
ministrada a última aula dos Estudos
Biblicos 2017. Serão estudados os
Salmos de 145 a 150 que, assim como as
comemorações deste mês de novembro,
tratam de Cantar, Louvar e Engrandecer
ao nome do Senhor. Não Percam!

Josué falou ao
Senhor, no dia em que o
Senhor entregou os
amorreus na mão dos filhos
de Israel, e disse na
presença de Israel:
Sol, detém-se sobre Gibeão,
e tu, Lua, sobre o Vale de
Aijalom. E o Sol se deteve, e
a Lua parou, até que o povo
se vingou de seus inimigos.
Não está isto escrito no livro
de Jasar? O sol, pois, se
deteve no meio do céu, e
não se apressou a pôr-se,
quase um dia inteiro.”
O eclipse reportado na Bíblia
seria o único anular visível
de Canaã no período entre
1500 e 1050 AC.
No entanto, historiadores e
astrônomos ainda precisam
continuar a investigar o
caso.
www.exame.abril.com.br/ciencia

