Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças
das 9h30 às 11h00
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 - Mar/18
Walkyria Drozd Stefanov
Marcos Vicente de Lima
Ingrid de Souza Gomes
Diác. Norberto Romero Rosa
Rosane Alves Faustino
Renata Farinelli Nabeiro
Felippe Alves Pereira Manzatto
Diac. Zelinda Cauz Puzzuoli
Moacir Oliveira Nadin
William Barbosa dos Santos
Juliana Lima Rodrigues
Marly Alves Pereira
Rafael Carvalho de O. Abreu

2-mar
6-mar
7-mar
12-mar
13-mar
15-mar
20-mar
24-mar
24-mar
24-mar
25-mar
26-mar
31-mar

Ano 9– nº 167- Março/18
darei descanso. Tomem sobre
vocês o meu jugo e aprendam
de mim, pois sou manso e
humilde de coração, e vocês
encontrarão descanso para as
suas almas. Pois o meu jugo é
suave e o meu fardo é leve.
(Mateus 11:28 ao 30)

Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h00, e encontro com
os Jovens a partir das 20h00

Periodicamente, em nosso dia
a dia, somos convidados a
participar de algum tipo de
festa ou evento. Temos algum
lugar para irmos e desfrutar
de uma confraternização com
nossos amigos e familiares.
São momentos especiais, e na
medida do possível, não os
deixamos escapar.

Aniversários de Casamento - Mar/18
Casal

Data

Anos

Bodas

Marcelo Zanotto & Regiane C. da Cunha Zanotto

11

12

Ônix

Marco Rodolfo Couto Giongo & Andréa Giongo

20

20

Porcelana

Manoel de Almeida Santos & Elça de Almeida Santos

27

36

Cedro

Marinalda Silva de Souza Silva & Jose Miltom da Silva

28

26

Alexandrita

Marcelo Bonora & Mônica C. de Carvalho Bonora

30

22

Louça

*A partir de 10 anos de união

Uma publicação quinzenal da
Igreja Cristã Evangélica ( Responsável: Luís Abreu)
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Sabemos que encontraremos
lá pessoas agradáveis,
falaremos sobre diversos
assuntos, desfrutaremos de
alguns “comes e bebes” que,
se bons, deixarão aquele
gostinho de quero mais, e a
hora passará muito rápido.
Esses momentos nos trazem
descanso,
pois
neles
frequentemente rimos e
esquecemos, por alguns
minutos, de problemas que
porventura nos afligem. São
momentos passageiros, que
se repetem eventualmente.

Se em tais momentos
conseguimos descansar nossa
alma e nosso corpo, é porque
neles encontramos alegria,
paz e conforto, sem qualquer
tipo de esforço ou trabalho.
Porém, momentos como estes
se tornam apenas uma
amostra quando comparados
com o que podemos sentir na
pessoa de Jesus Cristo. É essa
harmonia e descanso que
Jesus
Cristo
deseja
proporcionar para todos os
habitantes da terra. Não por
um período curto, mas a
começar aqui, nesse habitat
presente, e prosseguindo por
toda a eternidade e lá em um
novo lugar.
É espetacular saber que
somente Ele pode nos fazer
esse convite, e mais ninguém
no universo: Vinde a mim,

todos os que estão cansados
e sobrecarregados, e eu lhes

O convite não é para que
discutamos sobre a pessoa de
Cristo, não é para que
contestemos uma religião ou
liderança, não é para nos
tornarmos
moralistas,
religiosos ou místicos, mas
para ter um encontro com Ele
e desfrutar de descanso físico,
espiritual, mental e emocional.
É encontrar aquele que é a
vida, a alegria e a paz.
Ao recebermos um convite,
precisamos
saber
da
característica da festa. O que
será celebrado? Existe algum
traje específico? Qual o
endereço? Que horas será o
evento?
Se não nos atentarmos para
essas particularidades do
convite, uma coisa é certa:
Ficaremos constrangidos com
alguma coisa. Isso se
chegarmos a tempo no
evento.
Continua...

Tomar o julgo de Cristo é nos
tornar os seus discípulos; é um
Quando Cristo nos convida, Ele exercício diário de libertação
deixa claro como devemos nos do peso do pecado; é nos
comportar. Ele enfatiza o tornarmos dependentes dEle.
seguinte: Tomai sobre vós ou
meu jugo, e aprendei de mim, É assumirmos um aprendizado
pois sou manso e humilde de com humildade e mansidão,
aprendizado esse não
coração.
acadêmico, mas, baseados em
mandamentos
e
Para desfrutarmos de todos os s e u s
benefícios desse convite, vivenciados por experiências
precisamos assumir um diárias, com o Espírito Santo.
compromisso com Ele.
Precisamos compreender Somente com esse julgo
libertador
é
que
quem é Cristo.

Continuação...

Adolescentes que
passam muito tempo no
celular são mais
infelizes, aponta estudo

Especialista recomenda limitar
uso em no máximo duas horas
por dia
Agradar os filhos com
smartphones, tablets e
videogames pode, na verdade,
contribuir para a infelicidade
dos adolescentes, sugere
estudo liderado por Jean
Twenge, professora de
Psicologia da Universidade
Estadual de San Diego, na
Califórnia. Os resultados
publicados recentemente,
mostram que jovens que
passam muito tempo com os
olhos vidrados nas telas de
aparelhos eletrônicos são
menos felizes que colegas que
preferem outras atividades.

A equipe de Twenge analisou
dados da uma pesquisa, que
anualmente entrevista cerca de
50 mil estudantes entre 12 e
17 anos de todos os estados
americanos ( mas poderiam ser
de muitos outros lugares do
mundo ). Entre as questões, os
adoles cente s respondem
quanto tempo passam em
smartphones, tablets e
computadores, em atividades
com interações sociais e sobre
a felicidade como um todo.

conseguiremos compreender a
paz e alegria que Ele nos
oferece, gratuitamente, e a
partir daí descansar nEle,
desfrutar dessa festa e poder
dizer que não vivemos mais
por nós mesmos, mas agora é
Cristo quem vive por nós, e
em nós.

Profecias bíblicas cumpridas: O Domingo de Ramos?

( A ser comemorado, por
alguns cristãos, no próximo
domingo – dia 26/03 )

Mateus 21:7-9 registra o
cumprimento dessa profecia:
"...trouxeram a jumenta e o

Um abraço a todos,
Ev. Eduardo Lazzarini

sociais —
psicóloga.

ponderou

a

Olhando os dados históricos de
grupos da mesma faixa etária
desde os anos 1990, os
pesquisadores descobriram que
a proliferação de dispositivos
eletrônicos com tela coincidiu
com uma queda geral da
felicidade entre os jovens
americanos. Especificamente,
os índices de satisfação com a
vida, autoestima e felicidade
despencaram após 2012. Foi
Os resultados mostram que, nesse ano que o percentual de
em geral, adolescentes que americanos com smartphones
passam mais tempo na frente superou a marca de 50%.
de
telas
—
jogando
videogames, usando redes — De longe, a maior mudança
sociais e conversando por na vida dos adolescentes entre
aplicativos de texto e vídeo — 2012 e 2016 foi o aumento na
são menos felizes que aqueles quantidade de tempo gasto em
que investem mais tempo em redes sociais e o consequente
outras atividades, como declínio das atividades sociais e
esportes, lendo jornais e do sono — apontou Jean. — O
revistas e se encontrando com advento do smartphones é a
amigos.
explicação mais plausível para
a diminuição repentina no bem
— Apesar de este estudo não - e s t a r p s i c o l ó g i c o d o s
demons trar causa lidade, adolescentes.
muitos outros mostraram que
o maior uso de redes sociais
leva à tristeza, mas a tristeza
https://oglobo.globo.com
não leva ao uso de redes

eis aí te vem o teu Rei, justo
e sa lv a do r , h u m il de,
montado em jumento, num
jumentinho, cria de
jumenta" (Zacarias 9:9).

Domingo de Ramos é o dia
em que alguns cristãos,
sobretudo os católicos,
celebram a "entrada triunfal"
de Jesus em Jerusalém,
exatamente uma semana
antes da sua ressurreição
(Mateus 21:1-11).
Cerca de 450-500 anos
antes, o profeta Zacarias
havia profetizado: "Alegra-te

muito, ó filha de Sião;
exulta, ó filha de Jerusalém:
Algumas das palavras
mais tristes na terra
são: Não temos lugar
para você!
-Infelizmente,

não tenho
lugar para você no time.
-Não tenho lugar para você
no meu coração.
-Não temos lugar para seu
tipo aqui.
Jesus ainda estava no ventre
de Maria quando o dono da

jumentinho. Então, puseram
em cima deles as suas
vestes, e sobre elas Jesus
montou. E a maior parte da
multidão estendeu as suas
vestes pelo caminho, e
outros cortavam ramos de
árvores, espalhando-os pela
estrada. E as multidões,
tanto as que o precediam
como as que o seguiam,
clamavam: Hosana ao Filho
de Davi! Bendito o que vem
em nome do Senhor! Hosana
nas maiores alturas!"
Este evento aconteceu no
domingo
antes
da
crucificação de Jesus.
Em memória deste evento
comemoram, então, o
Domingo de Ramos. Este dia
tem esse nome por causa

dos ramos de palmeira que
foram colocados na estrada
enquanto Jesus montava no
jumento em Jerusalém.
Domingo de Ramos foi o
cumprimento das "setenta
semanas" do profeta Daniel:
"Sabe e entende: desde a

saída da ordem para
restaurar e para edificar
Jerusalém, até ao Ungido, ao
Príncipe, sete semanas e
sessenta e duas semanas; as
praças e as circunvalações
se reedificarão, mas em
tempos angustiosos"(Daniel
9:25). João 1:11 nos diz:
"Ele Veio para o que era seu,
e os seus não o receberam".
As mesmas multidões que
gritaram "Hosana" agora
estavam gritando "Crucificao" cinco dias depois (Mateus
27:22-23).

www.gotquestions.org

hospedaria disse: Nós não
temos lugar para você.

demais. Eu não tenho lugar
para você.

Quando os líderes religiosos
o acusaram de blasfêmia
dizendo, não temos lugar
para
um
Messias
autoproclamado. Até hoje
Jesus vai de coração em
coração, pedindo para
entrar. Mas, frequentemente
ele ouve as palavras do dono
da hospedaria de Belém…
infelizmente, temos gente

Mas, Jesus diz Eu tenho
bastante espaço para você!
Suas palavras em João 14:2,
“Confie em mim. Na casa do
meu pa i, h á mui ta s
moradas.” Nós encontramos
espaço para ele em nossos
corações, e ele encontra
espaço para nós na casa
dele!
Max Lucado

