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

Aniversariantes - Dez/17
Denner Makuska Borges
Marilda de Souza Soares
Victor Stefanov Galvão
Maria Hirosviski Popozoglo
Elaine Cristina de A. Santos
Aparecida Cristal
Daniel Duperron A. de Barros
Cíntia Pereira da Silva
Pedro Vinícius dos S. Oliveira
Leonardo Pereira Manzatto
Lucas Richard Canuto
Pedro Cristal Figueiro
Jefferson Aparecido B. dos Santos
Nilson Natale Faustino
Edilson Romera Rosa

4-dez
7-dez
8-dez
15-dez
17-dez
17-dez
17-dez
22-dez
23-dez
26-dez
26-dez
26-dez
27-dez
31-dez
31-dez

Ano 8– nº 164 - Novembro/17
O autor do livro de Hebreus,
no capítulo 12, versos 1 ao 4,
deixa-nos uma importante
lição no que devemos focar.
Assim está escrito: “Portanto,

Para onde corremos? Para
onde estão direcionados os
nossos olhos? Para qual
direção estão sinalizados os
nossos pensamentos?

também nós, uma vez que
estamos rodeados por tão
grande
nuvem
de
testemunhas, livremo-nos de
tudo o que nos atrapalha e do
pecado que nos envolve, e
corramos com perseverança a
corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus,
autor e consumador da nossa
fé. Ele, pela alegria que lhe
fora proposta, suportou a
cruz, desprezando a
vergonha, e assentou-se à
direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que
suportou tal oposição dos
pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se
cansem nem se desanimem.
Na luta contra o pecado,
vocês ainda não resistiram até
o ponto de derramar o próprio
sangue.”

Mesmo que tenhamos
diversos sonhos e projetos,
qualquer deles precisa se
enquadrar
com
os
ensinamentos de Jesus. Isso
não é religiosidade; isso é
aplicação da lei do amor, da
justiça e da verdade, pelo
Espírito Santo, em nossos
caminhos.

A doutrina bíblica não é
apenas uma literatura, usada
para responder indagações
filosóficas ou combater
ideologias contrárias ao
pensamento cristão. Ela é,
acima de tudo, mandamento
divino que precisa ser
resultado em ação humana, e,
portanto, prática cristã.

Sábados
Estudo Bíblico e Encontro com os Jovens a partir
das 20h00

A ação de correr é gerada
pela necessidade de se
alcançar algum objetivo com
menor tempo possível.
Muitas coisas fazem o ser
humano apressar o passo; a
necessidade de cada um será
compreendida de acordo com
as
ansiedades
e
principalmente valores que
cada uma das pessoas têm
para si e para a sua família.

Aniversários de Casamento - Dez/17
Casal

Data

Anos

Bodas

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

É inevitável que na vida, em
algum momento, todos já
tenham corrido por alguma
coisa. Quem nunca correu
para não perder o ônibus, o
metrô, o horário agendado, o
prazo estipulado? Quem
nunca correu para abraçar
alguém, que não via há
tempos, por estar com muita
saudade?

Quem nunca correu para
queimar calorias?
Não se corre sem objetivos.
Se corre para atingir metas.
Se corre para onde o seu
pensamento e os seus olhos
estão focados e direcionados.

Continua...

Continuação...
O autor diz para nos livrarmos
de tudo aquilo que nos
atrapalha; do pecado que nos
envolve. Quantas coisas
existem que desviam os olhos
e os pensamentos da direção
que estamos seguindo?
Quão frágeis são nossos
sentimentos e intuições,
apartados do auxílio do
Espírito Santo?

Implante de chip chega
ao Brasil por R$ 490

A corrida sem direção certa e
com excesso de bagagem
certamente será desanimadora
e frustrante. É para evitar essa
situação que o autor de
Hebreus traz o alerta aos seus
leitores.

termos uma mente sã e um
coração transformado;
foquemos os nossos olhos em
Jesus, que desde o início até o
fim de nossa existência é o
motivo da aplicação de nossa
fé, e corramos, com todo
entusiasmo, alegria e
Por isso, como nos ensina esse esperança, para a salvação e
glorioso trecho bíblico, consequente vida eterna, com
primeiro nos despojemos de Ele, no céu!
todo excesso de bagagem, que
Um abraço a todos
é aquilo que nos atrapalha de
Pb. Eduardo Lazzarini

pode ser usado para abrir
portas, dar partida no carro e
fazer login no computador já
é uma realidade em vários
países do mundo. O norteamericano Amal Graafstra,
que afirma ser seu inventor
estará no Brasil para oferecer
o implante de chip aos
interessados.

Graafstra é conhecido como
um dos primeiros biohackers
do mundo. Ele possui dois
microchips
que
usam
tecnologia RFID implantados
Festival de “cultura hacker” nas mãos. Desde o dia 11 de
em São Paulo contou com novembro, quando foi
inventor do biochip
realizado o Roadsec, um
festival de cultura hacker, os
O bio chip programável, que chips estão disponíveis por R$
De joelhos diante de
Jesus
Uma catedral pequena nos
arredores de Jerusalém
marca o suposto lugar do
nascimento de Jesus. Por trás
de um altar na igreja há uma
escavação, uma pequena
caverna iluminada por
lâmpadas de prata. Você
pode entrar no prédio
principal e admirar a igreja
antiga. Você também pode

entrar na caverna silenciosa,
onde uma estrela embutida
no chão reconhece o
nascimento do Rei. Há uma
condição, porém. Você tem
que se abaixar. A porta é tão
baixa que não dá para entrar
em pé.
O mesmo é verdade sobre
Cristo. Você pode ver o
mundo em pé, mas para
testemunhar o Salvador, você
tem que estar de joelhos!

490. Na ocasião a aplicação
foi feita na hora.
Cada chip, do tamanho de
um grão de arroz, fica na
mão da pessoa e pode ser
programado com diversas
funções
através
do
smartphone. Eles são capazes
de “substituir crachás de
proximidade, destravar
celulares compatíveis com a
tecnologia NFC e armazenar
informações pessoais, como
ficha médica ou senhas de
uma carteira de bitcoin”,
afirma um porta-voz do
Roadsec.
informações Olhar Digital

Então, no nascimento de
Jesus, enquanto os teólogos
estavam dormindo, e a elite
estava sonhando e os bem
sucedidos roncando, os
humildes
estavam
se
ajoelhando. Estavam se
ajoelhando diante dAquele
que só os humildes verão.
Estavam se ajoelhando
diante de Jesus

Max Lucado

Provas incontestáveis da veracidade da Bíblia
Êxodo só foi escrito entre o
sétimo e o terceiro séculos
a n t e s d e C r i s to, o s
pesquisadores consideram
prefeitamente possível que o
próprio Mois és tenha
relatado os fatos descritos
em Êxodo – o trabalho
escravo do povo hebreu no
Egito, a divisão do Mar
Vermelho e a peregrinação
do povo pelo deserto do
Sinai.

O maior, melhor e mais
confiável documento de
todos os tempos é a Bíblia.
Suas afirmações
são
continuamente confirmadas,
como mostra o artigo a
seguir.
Novas escavações, achados
arqueológicos, escritos
antigos,
descobertas
surpreendentes e avanços
no conhecimento científico
confirmam o que a Bíblia diz.
Um recente documentário da
BBC comprovou que o êxodo
dos israelitas do Egito foi
real.

Os registros bíblicos
poderiam estar certos
O relato bíblico da saída do
povo de Israel do Egito pode
ser
comprovado
cientificamente. Segundo um
documentário da televisão
britânica BBC, os resultados
de pesquisas científicas e os
achados e estudos de
egiptólogos e arqueólogos
desmentem a afirmação de
que o povo de Israel jamais
esteve no Egito.
Contrariamente às teses de
al gun s t eólo go s, que
afirmam que o livro de

- 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!

Eles encontraram indícios de
que hebreus radicados no
Egito conheciam a escrita
semita já no século 13 antes
de Cristo. Moisés, que havia
recebido uma educação
muito abrangente na corte
de Faraó, teria sido seu
sábio de maior destaque. E
isso teria dado a ele as
condições para escrever o
relato bíblico sobre a saída
do Egito, conforme afirmou
também um documentário
do canal cultural francoalemão ARTE.
www.cacp.org.br
(parte)

