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

Aniversariantes - Abr/18 ( parcial)
Delonice Reis Braga
Maria de Lourdes Cruz
Maria Elizabete T. do Nascimento
Nancy Gomes Cruz da Silva
Andréia Carvalho de Lima
Rosane de Fátima L. de Oliveira
Fernando Mihailovschi
Marcela Palmezan R. Lazzarini
Gilson Alves de Lima
Fabiano Rufino Lopes
Karina Delgado Ribeiro
Adriano Bueno de Camargo
Maria Gessy Azevedo
Margarethe Joana D`arc Souza
Nivaldo Francisco da Silva

1-abr
2-abr
3-abr
4-abr
5-abr
6-abr
7-abr
8-abr
8-abr
11-abr
11-abr
13-abr
14-abr
15-abr
15-abr

Ano 9– nº 1678 Abril/18
recordei com saudades é que
joguei também com meu filho
Victor quando ele era
pequeno. Eu trouxe essa
ilustração para mostrar
algumas verdades bíblicas.

Existe uma expressão que
diz : “recordar é viver”, devo
concordar com ela, o
significado de recordação é
ação ou efeito de recordar, de
lembrar, de trazer à memória.

Aniversários de Casamento - Abril/18
Casal

Data

Anos

Bodas

Pb. Marcio Pinto Neto & Rita Maria de Cássia B. Pinto

12/04

21

Zircão

Dizac. Luiz Carlos de Oliveira X Cristiane dos S. Oliveira

14/04

29

Hortaliças

Diác. Willian Barbosa dos Santos X Daniele Cristal Santos

14/04

11

Aço

Diác. Luís Carlos de O. Abreu X Maria Cristina de C. O. Abreu

16/04

35

Coral-Rútilo

Antonio da Silva X Lucineide Leandro da Silva

20/04

46

Alabastro

*A partir de 10 anos de união
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Como é bom termos a
oportunidade de lembrar das
coisas que fizemos, as
aventuras de criança, as artes
que
aprontamos,
as
experiências da adolescência,
os desafios da juventude, e
principalmente aqueles que na
sua mais avançada idade tem
mil coisas para recordar.
Basta abrir um álbum de
fotografias, ( feliz daquele que
possui um destes) para
despertar nossa memória e
aguçar nossos sentimentos e
emoções, um filho pequeno, o
primeiro emprego, a saudade
de um ente querido que partiu

ou que há tempo não vemos,
uma verdadeira mistura de
sensações.
De tempos em tempos nos
surpreende vermos algo que
fez parte do nosso passado,
isso serve sem dúvida para
estimular uma reação
geralmente positiva.
Estes dias numa arrumação
achei um brinquedo que era
meu quando criança,
um
“pelebol”, que consiste num
campo de futebol feito de
flanela e jogadores que
deslizam sobre o campo, as
bolinhas, bandeirinhas e as
t r a v e s , f o i co m e s s e
brinquedo que recordei dos
momentos mais felizes da
minha vida, brinquei com meu
irmão e meus amigos de
infância nos mais variados
campeonatos, e o que mais

Em Mateus 9:1-6 vemos a
história do paralítico que fora
curado por Jesus e recebe
uma ordem, levanta-te, toma
a tua cama e vai para sua
casa. Interessante saber por
que teve que levar sua cama,
imagine aquele paralítico que
era levado na cama para
todos os lugares, agora
levando ele mesmo a cama,
quero visualizar a cena, talvez
ele levantando todos os dias
de manhã e ao passar pela
sala ver a maca que o
prendeu por tantos anos ,
creio que o propósito de Jesus
era fazê-lo recordar do
milagre todos as vezes que
passasse por aquela maca.

Continua...

Continuação...
Desta maneira Ele quer que
recordemos dos milagres,
curas, libertação e a Salvação
que foi dado por Graça e
Misericórdia.
A Páscoa é um evento que foi
recordado pelos antigos como
a festa da Páscoa, por nós
através da Santa Ceia, onde

devemos recordar do
sacrifício salvífico na cruz,
deixando sua Glória para
manifestar a Graça para toda
humanidade, fazendo-se
servo, ensinando o amor, a
compaixão e exerceu um
ministério impecável iniciado
por Ele e a sequência fica sob
nossa responsabilidade.

Não
comemoramos
o
coelhinho da Páscoa com
seus ovos de chocolate,
recordamos o cordeirinho da
Páscoa que trouxe vida
abundante a todo que
reconhecer seu poder e
senhorio.

Milhares de árabes que
viviam na região foram
obrigados a fugir por causa
do conflito. Por outro lado,
800 mil judeus residentes
em países como Síria,
Iraque, Tunísia, Líbia e
Iêmen deixaram às pressas
seus lares, a maioria
tornando-se imediatamente
cidadãos de Israel.

Forte abraço
Pr Eraldo Galvão

Está com tosse?
Chocolate pode ser um
remédio ,apontam alguns
estudos
Se você está com tosse e não
sabe mais como se livrar desse
incômodo, coma um chocolate.
Estudos apontam o alimento
como um inibidor mais eficaz
que o caseiro chá de mel com
limão (que as vovós nos
desculpem) e até que muitos
medicamentos. Mas não para Sem contar que, de acordo
com os cientistas ingleses, a
todo o tipo de tosse.
teobromina produz menos
O poder do chocolate está em efeitos colaterais do que os
uma substância chamada tratamentos convencionais,
teobromina.
S e g u n d o que, em geral, deixam os
pesquisadores da Imperial pacientes sonolentos.
College London, o ingrediente
outra
pesquisa
é capaz de suprimir a atividade U m a
do nervo vago, responsável desenvolvida por Alyn Morice,
de
estudos
por causar as tosses, e se c h e f e
c
a
r
d
i
o
v
a
s
c
u
l
ares
e
mostrou quase um terço mais
eficiente do que a codeína -- respiratórios da Universidade
uma das principais substâncias de Hull, na Inglaterra, e
membro
fundador
da
dos xaropes.

2018 - Setenta anos da criação do Estado de Israel

Sociedade Internacional do
Estudo da Tosse, mostrou
ainda que o chocolate pode
ser melhor para acalmar as
crises de tosse do que o mel
com limão, principalmente pela
sua textura que ajuda a
proteger as terminações
nervosas da garganta.

www.noticias.uol.com.br

Ela
foi
oficialmente
anunciada em 14 de maio de
1948, quando David Ben
Gurion, presidente Executivo
da Organização Sionista
Mundial, em um breve
discurso declarou: “Am
Israel chai be Israel”; “o
povo de Israel vive em
Israel”.

Na época, a Palestina estava
sob administração britânica e
era habitada por uma
maioria árabe. Por isso, a
resolução da ONU, que foi
aceita por líderes judeus,
acabou sendo recusada
pelos governantes dos
países árabes vizinhos da
Palestina.

A criação de Israel se
baseou numa resolução
aprovada um ano antes na
Organização das Nações
Unidas (ONU) e que previa a
divisão do então território da
Palestina em dois estados:
um árabe e um judeu.

A resposta árabe, à criação
do Estado de Israel foi
imediata: no dia seguinte a
independência, Egito, Síria,
Líbano e Iraque atacaram o
novo país, na Primeira
Guerra Árabe-Israelene.

A Coroa da Justiça

da vida.” Você também
receberá a coroa da justiça.

Somos criaturas frágeis. Não
somos de ferro, somos do
pó. E esta vida não é
coroada com a vida, é
coroada com a morte. A
próxima vida, entretanto, é
diferente!
Em Apocalipse 2:10, Jesus
exorta os Cristãos em
Esmirna: “Seja fiel até a
morte, e eu lhe darei a coroa

Paulo diz em 2 Timóteo 4:7
“Combati o bom combate,
terminei a corrida, guardei a
fé. Agora me está reservada
a coroa da justiça, que o
Senhor… me dará naquele
dia; e não somente a mim,
mas também a todos os que
amam a sua vinda.”
Dedique

o

seu

coração

A vitória israelense viria em
maio do ano seguinte
(1949), g ar ant in do a
sobrevivência do novo país.
Porém, os conflitos entre os
judeus e os árabes, que não
aceitam seu domínio na
região – fruto acima de tudo
de uma promessa de Deus
ao povo de Israel, continuam
até hoje.

Fonte: Internet

àquele dia. Coroado de vida.
Coroado
de
justiça.
Eternamente!-

Max Lucado

