Continuação...
Portanto, membro desta
amada igreja tenho algo a te
dizer: parabéns pra você, que
Deus te conceda força e
coragem para levar esse
ministério com a seriedade e

Troco 100 recados na
internet por 1 abraço

A propósito do aniversário da
Igreja, resolvi publicar esse
texto que li recentemente
(L.A.)

A cada ano que passa, recebo,
no meu aniversário, mais
recados na internet e menos
abraços. Tudo começou com a
popularização do celular há
alguns anos. Meus amigos e
familiares começaram a me
ligar no dia do meu
aniversário e deixaram de vir
me visitar para me dar um
abraço, desejar um feliz
aniversário e comer um
bolinho da minha mãe. Mas foi
depois das redes sociais que
todos sumiram de vez.

comprometimento que lhe é F o r t e a b r a ç o e u m a
devido.
caminhada coroada de êxito.

Os seres humanos realmente têm um livre-arbítrio?
culpa (Romanos 3:23).

Deixo
meus
s i n c e r o s Deus nos abençoe
agradecimentos
aos
colaboradores
d e s t a Pr. Eraldo Galvão
comunidade e peço a Deus
que mantenha suas bênçãos
e proteção sobre vocês.
Não sei no mercado de
valores quanto está valendo
um abraço, mas sei que,
proporcionalmente, para mim:
cem recados valem um abraço
– os recados animados estão
muito mais desvalorizados: mil
por um –; uma mensagem
inbox (direct message) está
valendo 45 por um; um
telefonema está valendo vinte
Por sinal, estou ficando por um; e uma carta de
neurótico. Não sabia que correio escrita à mão está
t a n t a s p es s o as f a zi a m valendo cinco por um.
aniversário a cada dia. Todo
dia vejo na minha conta uma Essa grande tabela de valores
lista de pessoas que nem muda todos os dias, mas de
conheço tão bem assim, mas uma coisa eu tenho certeza:
vi em um acampamento ou quando paramos pra avaliar
evento, que estão fazendo mesmo o que nos faz nos
aniversário. Pelo fato de a sentir amados pelos nossos
rede social me lembrar, me amigos, os recados na internet
sinto na obrigação de mandar não estão valendo nada. Por
um recado, mesmo sabendo isso fique sabendo que,
que, se não fosse o quando você vir minha foto e
WhatsApp,
F a c e b o o k , de muitos amigos com quem
Google+ ou um programa do tenho conversado na lista de
meu celular, não haveria a aniversariantes de sua rede
mínima possibilidade de eu social, estamos trocando cem
saber que este colega estaria recados da internet por um
abraço.
fazendo aniversário.
recados maravilhosos que
recebo. São de pessoas de
longe, de perto, e, o mais
engraçado, dos meus vizinhos
também. O problema é que
leio no fim das frases “bjs e
abraços”, mas não os sinto. O
fato de só lê-los não me faz
sentir que realmente fui
lembrado e visitado.

O que fazemos com esta
pressão? Mandamos um
recado por desencargo de
consciência!

Por isso lanço esta campanha
Agora, quando chega o meu solidária, em que deixo bem
aniversário, acesso a internet claro que troco cem recados de
e gasto horas lendo todos os “feliz aniversário” por um abraço.

Texto de Marcos Botelho em
www.ultimato.com.br

Assim, o livre-arbítrio
limitado pela natureza.

Se por “livre-arbítrio” se
entende que Deus dê aos
humanos a oportunidade de
fazer escolhas que realmente
afetam o seu destino, então
sim, os seres humanos têm
um livre-arbítrio. O estado de
pecado no mundo está
diretamente associado às
escolhas que Adão e Eva
fizeram. Deus criou o homem
à Sua própria imagem, e isso
inclui a capacidade de
escolher.
No entanto, o livre-arbítrio
não significa que a
humanidade possa fazer
qualquer coisa que lhe
agrade. Nossas escolhas são
limitadas ao que esteja em
sintonia com a nossa
natureza. Por exemplo, um
homem pode escolher
atravessar ou não uma
ponte, o que ele não pode
escolher é voar sobre a
ponte -- a sua natureza o
impede de voar. De forma
semelhante, um homem não
pode escolher tornar-se justo
- sua natureza (pecaminosa)
o impede de cancelar a sua

é

Esta limitação não reduz a
nossa responsabilidade. A
Bíblia deixa bem claro que
não só temos a capacidade
de escolher, mas também
temos a responsabilidade de
escolher sabiamente. No
Antigo Testamento, Deus
escolheu uma nação (Israel),
mas os indivíduos daquela
nação ainda tinham a
obrigação de escolher
obedecer a Deus. Da mesma
forma, os indivíduos de fora
de Israel também podiam
fazer a escolha de acreditar e
seguir a Deus (por exemplo,
Rute e Raabe).
No Novo Testamento, os
pecadores são repetidamente
ordenados a "arrepende-se"
e "crer" (Mateus 3:2; 4:17,
Atos 3:19, 1 João 3:23).
Toda
chamada
ao
arrependimento é uma
chamada para escolher. O
comando a acreditar supõe
que o ouvinte possa escolher
obedecer ao comando.
Jesus identificou o problema
de alguns incrédulos quando
lhes disse: "Contudo, não
quereis vir a mim para terdes
vida"
(João
5:40).

Claramente, eles poderiam
ter vindo se quisessem, o
problema foi que escolheram
não vir. "...pois aquilo que o
homem semear, isso também
ceifará" (Gálatas 6:7), e
aqueles que estão fora da
s a l v a ç ã o
s ã o
"indesculpáveis" (Romanos
1:20-21).
Entretanto, como pode o
homem, limitado por uma
natureza
pecaminosa,
escolher o que é bom? É
somente através da graça e
do poder de Deus que o livre
-arbítrio
torna-se
verdadeiramente "livre" no
que diz respeito à escolha da
salvação (João 15:16). É o
Espírito Santo que atua na e
através da vontade de uma
pessoa a fim de regenerá-la
(João 1:12-13) e dar-lhe uma
n o v a n a tu r e z a c r i a d a
"segundo Deus, em justiça e
retidão procedentes da
verdade" (Efésios 4:24). A
salvação é obra de Deus. Ao
mesmo tempo, nossas
motivações, ações e desejos
são voluntários e somos
d e v i d a m e n t e
responsabilizados por eles.

www.gotquestions.org

Horários dos Cultos /Atividades

Aniversariantes Nov/18

Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes
9h30 às 11h00
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00

Olívia Cunha
Marlete Colovati Fernandes
Gabriela Oliveira da Silva
Manoel M. Pimentel Santos
Segundas-feiras
Luciano Varga
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Lourdes Vassoler Pellini
(*agendar com Pb. Márcio ou Ev. Rodolfo)
Olímpia Toyoco Uehara
Estudo bíblico Adultos e Discipulado - 20h às 21h
Enéias Tavares Canuto
Terças-feiras:
José Miulto dos Santos
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Walter da Cruz
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Alexandre Alves da Silva
Quintas-feiras:
Terezinha de Araújo Santos
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às 21h30 Elça de Almeida Santos
Denilson Marques Braga
Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h e Encontro com os Patrícia Dias Santana
Jovens a partir das 20h00
Rodrigo Cardamone
Sebastiana Soares da Silva
Pastor Eraldo Galvão
Isabella Sousa da SIlva
Ivani Braz Nunes dos Santos

3-nov
3-nov
4-nov
4-nov
4-nov
6-nov
6-nov
6-nov
8-nov
10-nov
10-nov
12-nov
15-nov
15-nov
15-nov
16-nov
21-nov
25-nov
27-nov
28-nov

Aniversários de Casamento Nov/18 (Parcial )
Casal

Data

Anos

Bodas

Nivaldo Francisco da Silva & Nancy Gomes Cruz da Silva

07/11

37

Aventurina

Diác.Robson Teroskovac & Kelly M. C. Giongo Teroskovac

09/11

17

Âmbar

Damaris Podmowski Leal & Jaime Wagner Leal

17/11

17

Âmbar

*A partir de 10 anos de união
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estão no mundo e precisam,
assim como todos nós, da
Graça e Misericórdia do Pai. A
Bíblia diz que o mundo jaz no
maligno e que não há
salvação fora de Cristo,
“aquele que crê em mim será
salvo, o que não crê já está
condenado”, disse Jesus.

Neste mês de Novembro a
Igreja Cristã Evangélica
comemora mais um ano de
existência, há 41 anos
concretizava-se o sonho de
muitos homens e mulheres
de Deus, a criação de um
grupo de pessoas que
desejaram servir a Deus.
A igreja do Senhor Jesus está
um tanto quanto desgastada
pelos inúmeros escândalos
que chamam a atenção de
todos os credos, aquilo que
deveria ser um meio de
Salvação se transforma num
escárnio, tipo o "slogan"
“Pequenas igrejas , grandes
negócios” ,”Pastor é tudo
ladrão”, “Os crentes se fazem
de santinhos” e tantos outros
que não convém descrever.
O homem tem mostrado ao
longo dos anos que sua
depravação se deve à falta de
comunhão com seu Criador,
as maiores atrocidades que

Essas afirmações declaram o
quão difícil é nossa tarefa, ser
a luz ao mundo e o sal da
comete, as mais bizarras terra. Você que faz parte
atitudes, os mais absurdos desse corpo pode fazer a
atos de delinquência familiar diferença com suas atitudes,
encerram
um
q u a d r o o mundo precisa saber que
deplorável da existência Deus separou um povo zeloso
humana.
e de boas obras. Temos
garantias que poderemos
A igreja Cristã Evangélica tem avançar no resgate dos
uma dura missão de mostrar perdidos, pois a palavra de
um lado da igreja que Deus diz:
certamente traduz aquilo pelo
qual foi chamada: demonstrar “Tu és Pedro e sobre esta
o amor de Deus.
pedra edificarei minha Igreja,
Hoje a ICE como é conhecida, e as portas do Inferno nunca
possui
departamentos p r e v a l e c e r ã o
contra
específicos para todas as ela" (Mateus 16,18).
idades, há os grupos de
Jovens
ICEJOVEM
, A Igreja Cristã Evangélica
adolescentes ELO , crianças tem sido um porto seguro
ICEKIDS, homens LEÃO DE para muitas famílias, temos
JUDÁ! mulheres, capelania buscado a Deus e feito a obra
AMOR DE RUA, escola com muito empenho, isso é
dominical, departamento de possível porque o próprio
ensinos, rádio, evangelismo e amor nos amou na cruz.
artesanato.
O amor de Deus nos
constrange ao trabalho para
resgatarmos pessoas que
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