Aniversariantes Agosto

Horários dos Cultos /Atividades
Domingos
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes
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)
Terças-feiras:
Culto das Irmãs das 14h30 às 16h
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Quintas-feiras:
Aulas de Artesanato das 14h30 às 17h
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30
Sábados
Adolescentes das 10h30 as 13h e (nos 2º e 4º)
encontro com os Jovens a partir das 20h00

Antonio Carlos Matulevicius
Maria José Matheus Gracia
Leandro Nadin
Diác. Luís Carlos de O. Abreu
Simone Pereira de Souza Luz
Maria Nilma Pereira
Andréa Giongo
Diác. Adivaldo dos S. Donegati
Robson Andreozzi
Diác. Adeilson Antunes de Oliveira
Ivani Alves da Costa
Diac. Rodhe Guiomar Zanellato
Rosema Batista Valentin
Flávia Rodrigues da Silva
Diac. Minervina Santana da Silva
Cynthia Michele Canuto

11-ago
13-ago
15-ago
16-ago
17-ago
18-ago
21-ago
22-ago
23-ago
24-ago
25-ago
27-ago
28-ago
29-ago
29-ago
30-ago
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Há, porém, um presente do
qual nós jamais devemos
esquecer. E não foi um
presente que demos e sim
um presente que nos foi
dado. E nos foi dado por
Deus, nosso Pai!

"Porque Deus tanto amou o
mundo que deu o seu Filho
Unigênito, para que todo o
que nele crer não pereça, mas
tenha a vida eterna. João
3:16
Existem várias versões para a
criação do Dia dos Pais, que é
comemorado em diversas
datas diferentes pelo mundo
e, que no Brasil ocorre no
segundo domingo de agosto.

Aniversários de Casamento Agosto/19
Casal

Data

Anos

Bodas

Pb. Décio Stefanov Filho e Walkyria Drozd Stefanov

22

17

Âmbar

Wagner do Nascimento e Maria Elizabete T. Do Nascimento

23

22

Louça

*A partir de 10 anos de união
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Uma delas diz que a data
surgiu em função da
homenagem que uma jovem
americana chamada Sonora
Louise Dodd resolveu fazer
para seu pai, um veterano da
guerra civil que, após o
falecimento de sua esposa no
parto do sexto filho do casal,
criou a todos eles sozinho
com muito carinho e
responsabilidade.
Outra versão diz que a data
foi criada por uma associação
de comerciantes de roupas
masculinas de Nova Iorque

(EUA) em parceria com uma
fábrica
de
cartões
comemorativos
para
incrementar as vendas
durante a Grande Depressão.
O fato é que cada um de nós,
com maior ou menor esforço,
podemos nos lembrar de
presentes que demos aos
nossos pais nessa data
especial.
Quer tenha sido um desenho
colorido cujas cores não
seguem os contornos nem os
limites das figuras, parecendo
borrões espalhados pelas
folhas ou colagens onde,
invariavelmente, apareciam
ou gravatas ou bigodinhos,
feito s quan do éra mos
criancinhas.
Po d em o s no s l e m br ar
também de darmos lenços ou
pares de meias, alternandoos durante os anos e
recebidos sempre com um
sorriso, quando já estávamos
mais crescidos.

A h u m an i d a d e e s t a v a
condenada e sem direito à
Sua glória por causa do
pecado
(Rm
3:23).
Estávamos
mortos
(espiritualmente falando) em
consequência dos nossos
pecados (Ef 2:5).
Entretanto, nosso Pai Eterno,
Deus, em função do imenso
amor que tem pelo mundo,
nos enviou, nos deu como se
fosse um presente, o seu
filho Jesus, para que
acreditando nEle pudéssemos
encontrar o perdão para os
nossos pecados, a salvação e
a vida eterna.
Um presente que não tem
data para recebermos e nem
tem prazo de validade. Um
presente
que
está
permanentemente a nossa
disposição. Que não exige
nada em troca, basta crer.
Que está disponível a todos.
Continua...

mais do que tudo o que atencioso e torne-se também
pedimos ou pensamos, de um filho mais agradecido.
Aceite este presente hoje. acordo com o Seu poder que
Não espere uma ocasião atua em nós - Efésios 3:17-20
Deus abençoe a todos os
especial.
pais, mães e filhos.
Através desse presente, e da
Para que Cristo, através da consequente prática dos
Diac. Luís Abreu
fé, possa habitar em seu ensinamentos do Pai, tenha a
coração. Para que você possibilidade de se tornar um
conheça esse amor que é Pai (ou mãe) melhor e mais
capaz de fazer infinitamente
Continuação...

O mundo novo da
tecnologia artificial

Os aplicativos inteligentes –
como o Waze, o WhatsApp
ou o Skype – já estão
presentes em centenas de
milhões de smartphones em
todo o mundo. Eles são,
talvez, exemplos mais
popular es d e ser viços
baseados em inteligência
artificial (IA).
Nas grandes empresas, o
computador cognitivo Watson
já presta grandes serviços.

Seu celular, talvez já conte
com a colaboração de uma
assistente virtual capaz de lhe
dar quase todas as respostas,
que aprende com você, que
acessa seus sites preferidos
ou que confere seu saldo
bancário – como é o caso do
aplicativo
avançado
comercialmente conhecido
como
BIA
(Bradesco
Inteligência Artificial).

Com modelos mais avançados
de IA, o Watson atende
clientes, evolui com a
“aprendizagem profunda” (ou
deep learning) personalizada,
gerencia o ritmo e o fluxo do
trabalho, com os últimos
avanços de “aprendizagem de
máquina” (machine learning).

nos robôs mais avançados. E,
creiam, tudo isso ainda é
apenas minúscula ponta do
imenso iceberg, pois, a cada
dia, a IA impacta de forma
mais drástica nossa vida, a
maneira
como
nos
relacionamos e interagimos
com o mundo ao nosso redor.
Como um dos temas mais
importantes da atualidade, a
IA exigirá que voltemos
muitas vezes a discutir suas
aplicações e sua evolução,
pois ela deixou de ser uma
grande promessa para se
tornar uma extraordinária
realidade em nosso dia a dia,
presente em diversos
dispositivos, nos aviões, na
casa inteligente ou nos carros
autônomos.

A IA realiza mil tarefas muito Fonte: O Estado de São Paulo
mais
complexas
nos
laboratórios de pesquisa, nos
satélites de comunicações ou

Segundo a Bíblia qual é a idade da terra?
Como calcular a idade da
terra a partir da Bíblia?
Chegar a uma data para a
criação na Bíblia depende:

A Bíblia não diz qual é a
idade da terra. Não há
nenhuma
indicação
específica sobre a data da
criação. A data da criação do
mundo tem sido calculada
entre 6000 a 4 500 000 000
de anos atrás!
O que é a “teoria da terra
jovem”?
A teoria da terra jovem
sugere que terra foi criada
há cerca de 6000 anos. Essa
teoria assume que a terra foi
criada literalmente em 6 dias
e soma as genealogias de
Gênesis 5 e 11, calculando
para trás a partir de Abraão.
As teorias sobre a formação
natural da terra sem a
intervenção de Deus exigem
uma idade muito maior da
terra. Hoje em dia, os
defensores dessas teorias
dizem que a terra tem cerca
de 4,5 bilhões de anos.
Entre esses dois extremos
existem muitas teorias que
procuram reconciliar as
e vi d ênc i as
b íb l ica s e
científicas. As provas são
todas duvidáveis, tanto dos
ateus como dos religiosos, e
dependem muito da forma
como as interpretamos.

Da interpretação – algumas
pessoas leem a história de
Gênesis 1 como literal, por
isso crêem que a criação
levou 6 dias. Outras pensam
que é uma metáfora, então
pode ter durado mais
tempo.
Da noção de dia – na Bíblia
a palavra “dia” nem sempre
representa 24 horas. Às
vezes representa eras de
tempo
indefinido.
Dependendo de como
interpretamos os 6 dias da
criação, pode ter levado uma
semana ou muitos anos.

Das genealogias – as listas
dos descendentes de Adão e
Noé têm exatamente 10
gerações
cada.
Isso
provavelmente indica que as
genealogias
estão
incompletas, só registrando
as
pessoas
mais
importantes. A lista poderá
ser mais extensa, sendo a
terra muito mais antiga que
6000 anos.

mais antigas foi calculada
em vários milhões de anos.
No entanto, essa técnica não
leva
em
conta
a
possibilidade
de
a
degradação ocorrer a
velocidades diferentes em
tempos diferentes e alguns
cálculos provaram estar
errados.

Camadas

rochosas – os
geólogos calculam a idade
da terra de acordo com o
tempo que teria levado para
criar diferentes camadas
rochosas. Tem os mesmos
problemas que a datação
radiométrica.

Cálculos de evolução – os
evolucionistas calculam o
tempo que teria levado para
animais
microscópicos
evoluírem até chegar à
diversidade que temos hoje.
Isso supõe que a teoria da
evolução está certa, embora
ainda falte muita evidência.

Como calcular a idade da
terra cientificamente?
Algumas formas científicas
para descobrir a idade da
terra são:

Nem a Bíblia nem a ciência
podem nos dar a idade
exata da terra. Mas o mais
importante do relato de
Gênesis é que foi Deus que
criou tudo, com um
propósito. Nós não somos só
fruto do acaso, fazemos
parte do grande plano de
Deus. Ele nos ama e criou o
mundo para ser um lugar
bom.

Datação radiométrica – os
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cientistas calculam a idade
de rochas a partir do nível
de degradação dos seus
átomos. A idade das rochas

