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 - Ago-Set(parcial)/18
Diac. Rodhe Guiomar Zanellato
Flávia Rodrigues da Silva
Diac. Minervina Santana da Silva
Cynthia Michele Canuto
Pb. Décio Stefanov Filho
Ivone Matulevicius
Giulia Bianca Tozato
Percival Amaral Ramos Junior
Jucineia S. Sobreira
Rosemeire Aparecida André Neri
Marcelo Zanotto
Luzia Marta Honório
José Roberto Abreu de Carvalho

27-ago
29-ago
29-ago
30-ago
1-set
6-set
9-set
11-set
11-set
12-set
12-set
14-set
14-set
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reproduzir algo verdadeiro,
bom, palavras, atitudes,
exemplos, enfim, passar
adiante aquilo que possa
construir caráter, mudar
pensamentos, edificar pessoas
e mostrar para muitos, que
reproduzimos aquilo que
realmente somos e pensamos.

Aniversários de Casamento - Setembro(parcial)/18
Casal

Data

Diác. Ariovaldo Rodrigues & Claudia Regina F. Rodrigues

01/09

34

Oliveira

Bodas

Márcia Cristal Figueiro & Luiz Carlos Gomes Figueiro

08/09

28

Hematita

Viviane B. Peres Martin & Ronaldo Aparecido Martin

18/09

25

Prata

Diác. Sebastião R. da Silva & Diac. Minervina S. da Silva

20/09

40

Esmeralda

Gabriel do Rosário Guizé & Andréa do Nascimento Guizé

21/09

16

Safira
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Quero iniciar esse escrito
mencionando uma mensagem
que recebi a respeito de ditos
populares, de que os
estaríamos reproduzindo de
forma incorreta sem saber o
seu real significado. O texto
mencionava frases como:
“Quem tem boca vai a Roma”,
dizendo que o correto seria
“Quem tem boca vaia Roma”
ou, “Cor de burro quando
foge” informando ser o
correto “Corro de burro
quando foge”.

Uma rápida pesquisa na
Internet nos mostra que esse
texto, atribuído ao Professor
Pasquale é, a exemplo de
uma grande parte das
m e n s a g e n s
q u e
compartilhamos, falso. O
próprio professor, em sua
coluna na Folha de São Paulo,
já a desmentia em 2010. Ou
seja, utilizando uma palavra
da moda: ela é “Fake” (falsa).
Pensando a respeito do que a
Bíblia ensina , todos nós
devemos como cristãos

O Velho Testamento traz
consigo a importância de
passar adiante aquilo que
Deus fazia, memoriais como
as pedras tiradas do Jordão
na passagem do povo,
erguendo um altar para que
as gerações futuras pudessem
ver e se lembrar dos feitos do
Todo Poderoso Deus, a saída
do povo do Egito ficou
registrado na comemoração
da Páscoa, culminando na
Ceia do Senhor, mostrando
que temos que relembrar o
sacrifício salvífico de Cristo e
tantas outras que poderíamos
ficar horas citando.
O que nos incomoda é
reproduzir
de
forma
consciente e até inconsciente
aquilo que habita no nosso
coração, no porão da nossa
alma, por vezes nos pegamos
reproduzindo uma ofensa que
recebemos, uma palavra
ríspida dirigida ao nosso
coração,
uma
reação
inesperada, um pensamento
ruim, uma atitude que nos
entristece,
sempre
enfrentamos algo assim. >>>

Continuação
A verdade da nossa vida
precisa ser mudada, palavras
que lançamos que procedem
do coração, pagamento do
mal com mal, desejo de
vingança entre tantos outros,
a Bíblia nos mostra o quão
difícil é a transformação de
uma criatura morta nas suas
ofensas e pecados, numa nova

criatura em Cristo Jesus .

Quais alimentos
possuem mais
agrotóxicos e o que
podemos fazer para
minimizar seus efeitos?

Quero desafiar você a a partir
de hoje , deixar de reproduzir
atitudes relacionadas ao velho
homem e reproduzir novas
atitudes, do novo homem que
agora não está mais debaixo
do pecado, mas da infinita
Graça de Jesus.
Não percamos mais nosso
tempo na ignorância de
nossos pais que viviam por
tradição, mas remir o tempo ,
retirada, os químicos que
penetraram no alimento não
podem ser removidos e
acabam se acumulando no
corpo humano ao longo dos
anos causando danos à
saúde.
Efeitos dos agrotóxicos na
saúde

Morango, pimentão, pepino,
tomate, alface, cenoura,
abacaxi, beterraba e mamão
são os alimentos que
possuem maior quantidade de
agrotóxicos, substâncias
prejudiciais à saúde porque
aumentam o risco de doenças
graves
como
câncer,
problemas nos rins e fígado,
por exemplo.
Quanto mais água e menos
fibras o alimento tiver, maior
será sua concentração de
agrotóxicos e de outras
substâncias que também
podem ser causados por
adubos, que penetram não
somente na casca, mas, em
todo alimento. Mesmo que a
casca do alimento seja

Os pesticidas são substâncias
tóxicas que combatem as
pragas que podem afetar as
plantações, porém, seu uso
pode causar intoxicação
aguda quando há uma
exposição excessiva: pode
acontecer por exemplo nos
agricultores que não se
protegem o suficiente na hora
de sua aplicação, ou
Intoxicação tardia devido ao
seu consumo regular ao longo
dos anos: pode acontecer ao
ingerir alimentos cheios de
agrotóxicos como aqueles que
encontramos
nos
supermercados.
A intoxicação tardia pode
demorar anos para se
manifestar, entretanto, as
alterações que podem surgir
são graves e por vezes
irreversíveis. Os alimentos
transgênicos podem conter
ainda mais agrotóxicos.

mostrando ao mundo que é
possível viver uma vida sã e
irrepreensível.
Reproduza Cristo e seu amor ,
sufoque os erros do passado
no precioso sangue do
Cordeiro de Deus .

Os nomes de Deus e seus significados

Grande abraço
Pr Eraldo Galvao

Como tirar os agrotóxicos
dos alimentos
Nem sempre é possível tirar
os agrotóxicos dos alimentos,
por isso, a melhor forma de
se proteger e evitar a
ingestão de agrotóxicos é
optar pelos alimentos de
agricultura biológica, que
também são conhecidos por
alimentos orgânicos porque
estes não contém nenhum
tipo de pesticidas, mas se isso
não for possível você pode:
Descansar os alimentos antes
de comer, o que nem sempre
é possível e também não é
muito bom porque a maior
parte das vitaminas encontrase na casca;
Lavar muito bem todas as
frutas, legumes, verduras e
hortaliças antes do seu
consumo, com água e sabão
(Quem puder) Criar sua
própria plantação em casa, no
terreno ou em vasos de
pl a nt as , p or ex e m p l o,
optando por utilizar apenas
produtos naturais para evitar
possíveis pragas.
Fonte: www.tuasaude.com

Você sabia que cada nome
de Deus possui um
significado
especial?
Conheça mais sobre Deus
estudando o significado de
Seu nome.”
O nome mais sagrado para
Deus é YHWH. A tradução
mais provável é “o Eterno”
ou “o Deus Eterno”. Javé é o
Deus que existe por si
mesmo, que não tem
princípio nem fim (Êxodo
3:14; 6.3). Seguindo o
costume que começou com a
Septuaginta, a grande
maioria das traduções
modernas usa “Senhor”
como equivalente de YHVH
(Javé). A versão bíblica João
Ferreira de Almeira Revista e
Atualizada escreve “Senhor”.
A forma Javé é a mais aceita
entre os eruditos.
A forma Jeová (JEHOVAH),
que só aparece a partir de
1518, não é recomendável
por ser híbrida, isto é, consta
da mistura das consoantes
de YHVH (o Eterno) com as
vogais de ADONAI (Senhor).
(Dicionário da Bíblia
Almeida).
É importante notar que Deus
não especificou na Sua
Palavra que exista apenas
um nome exclusivo pelo qual

Ele deva ser adorado. Pelo
contrário, os nomes de Deus
são apenas maneiras de nos
lembrarmos de aspectos de
Sua atividade e Sua pessoa.
O q u e D e u s d e s ej a
realmente é a reverência e a
obediência daqueles que O
amam: “Agora, pois, ó
Israel, que é que o SENHOR
requer de ti? Não é que
temas o SENHOR, teu Deus,
e andes em todos os seus
caminhos, e o ames, e sirvas
ao SENHOR, teu Deus, de
todo o teu coração e de toda
a tua alma, para guardares
os
mandamentos
do
SENHOR e os seus estatutos
que hoje te ordeno, para o
teu bem?” (Deuteronômio
10:12, 13).
Os personagens bíblicos
usam os vários nomes
bíblicos para referir-se a
Deus; o mesmo podemos
fazer. Abaixo, segue uma
lista com os principais nomes
encontrados na Bíblia para
nos referirmos a Deus:

5- Yhwh-Tsidkenu:
Deus justiça nossa Jeremias 23:6.
6- Yhwh-Nissi:
Senhor, minha bandeira Êxodo 17:15
7- El Elyon:
O mais elevado, Forte dos
fortes - Isaías 14:13
8- El Olam:
O Eterno Deus - Isaías 40:28
9- El Roi:
O Deus que vê - Gênesis
16:13
10- Yhwh-Shalom:
O Senhor da Paz - Juízes
6:24
11- Yhwh-El Gmolan:
O Deus que recompensa Jeremias 51:56
12- Yhwh-Maccadeshcem:
O Deus que nos santifica Êxodo 31:13

1- Yhwh-Shammah:
O Senhor que está presente
- Ezequiel 48:35.

13- Yhwh-Nakeo:
O Deus que destrói
completamente o mal Ezequiel 7:9

2- El Shadai:
Deus Todo-Poderoso Gênesis 17:1-22.

14- Yhwh Saabbaoth:
O Deus dos exércitos - I
Samuel 1:3

3- Yhwh-Raah:
O Senhor é o meu pastor Salmos 23:1.

15- Adonai:
Senhor - Salmo 97:5.

4- Yhwh-Yireh:
Deus proverá - Gênesis
22:14

Fonte: Biblia.com.br

