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 14h00 às 17h
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30
Sábados
Adolescentes das 10h30 às 13h e (nos 2º e 4º)
encontro com os Jovens a partir das 20h00

Boletim em Férias
Esta é a última edição do ano
deste boletim.
Voltaremos com novos temas e
assuntos em Fevereiro de 2020

Aniversariantes Dez/19-Jan/20
Maria Hirosviski Popozoglo
Elaine Cristina de Almeida Santos
Aparecida Cristal
Daniel Duperron Alves de Barros
Cíntia Pereira da Silva
Pedro Cristal Figueiro
Leonardo Pereira Manzatto
Lucas Richard Canuto
Nilson Natale Faustino
Edilson Romera Rosa
Davi Rogério Borges
Andréa da Silva Araújo
Marcilene Gomes da Silva Feital
Susana Arakawa
Izilda da Conceição Pires Relvas
Erik Antonio Gomes Marques
Maria Aparecida Bedin
Geralda Faustino da Silva
Cristiane dos Santos Oliveira
Beatriz Nascimento Guizé
Eva Aparecida Matos Amaro
Marina Felippe Patricio
Daiane Colovati Fernandes da Silva
Cidney Rotelhi R. dos Santos
Vanessa Romera Scisci de Carvalho
Mayra de Alencar

15-dez
17-dez
17-dez
17-dez
22-dez
26-dez
26-dez
26-dez
31-dez
31-dez
2-jan
2-jan
3-jan
4-jan
7-jan
9-jan
10-jan
10-jan
13-jan
16-jan
17-jan
23-jan
24-jan
27-jan
29-jan
31-jan

Aniversários de Casamento Dez/19 - Jan/20
Casal

Data

Anos

Bodas

Diac. Mirian Couto Giongo e Marcos Cesar Giongo

18/12

54

Níquel

Érica Barbosa I. Camargo e Adriano Bueno de Camargo

20/12

11

Aço

Maria José Matheus Gracia e Milton Gracia

28/12

35

Rútilo

Luzia Marta Honório e Jorge Garcia da Silva

27/01

31

Nácar

Diac. Veridiana Young Messias Rosa e Vanderlei Romera Rosa

27/01

25

Prata

*A partir de 10 anos de união
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sacríficios. Nada insuportável,
nada sobre-humano. Em
Mateus 11:29-30 podemos
ler:“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". Porém, Deus exige
fidelidade. Deus exige
exclusividade. No mesmo
Evangelho, também podemos
ler: "Ninguém pode servir a

dois senhores; pois odiará a
um e amará o outro, ou se
dedicará a um e desprezará o
Fazer exercícios, perder peso, I s s o
tudo,
q u a n d o outro. Vocês não podem
passar mais tempo com a conseguimos realizar, pode, servir a Deus e ao Dinheiro" família, fazer algum curso, ler
mais livros, aprender a tocar
um instrumento musical.
Muitas são as resoluções e os
planos que cada um de nós
faz a cada chegada de final
de ano, visando o ano
seguinte.
Sem exceção, todas elas
visam uma melhoria em
nossa qualidade de vida.
Quer seja no apecto da
saúde, no aspecto dos
relacionamentos pessoais, ou
qualquer outro, cada umas
dessas resoluções busca
mudar uma situação que,
eventualmente, não nos
agrada e que desejamos
tornar diferente, busca nos
tornar melhores.

de fato, nos tornar pessoas
mais saudaveis, pode nos
tornar pessoas melhores.
Porém, todos nós sabemos
que não há nehum tipo de
vitória se antes não houver
l u t a , s e n ã o h ou v e r
sacríficios, se não abrirmos
mão de alguns prazeres ou
comodidades durante o
trajeto.
Assim também é com nossa
vid a e sp iritual. Todos
desejam as bençãos de Deus
e o cumprimento de Suas
promessas em seu viver.
Ninguém quer ou imagina,
passar a eternidade em um
lugar onde “ haverá pranto e
ranger de dentes”.
Isso
porém, também exig e

Mateus 6:24
Que cada um de nós possa
colocar como principal, entre
as Resoluções de Ano Novo,
entender o que Deus quer de
cada um de nós. Quais os
esforços
devemos
empreender. Que mudanças
de nós é exigida. Que
possamos dissernir e ter a
capacidade de escolher entre
aquilo que agrada ou não
agrada a Deus.
Continua...

Continuação...

essas coisas lhes serão Um Natal e um Ano Novo
acrescentadas.” Mateus 6:33. repletos das bençãos de Deus

Ainda no evangelho de
Mateus, podemos ver
claramente qual deve ser a
nossa principal preocupação
( sempre ): “ Busquem, pois,

a todos.

Ele deixa claro, em forma de
uma promessa, que tudo
aquilo que planejarmos e
desejarmos
depende,
em primeiro lugar o Reino de f u n d a m e n t a l m e n t e , d e
Deus e a sua justiça, e todas priorizarmos Deus e a sua
vontade em nossas vidas.

2020 pode ser o ano da
tecnologia voltada para a
longevidade

Ano passado, Apple, Amazon,
Google, Microsoft e Facebook
tiveram 41% do seu
faturamento nos Estados
Unidos – algo em torno de 150
bilhõ es d e dó l a r es , o
equivalente a 600 bi de reais –
vinculados ao chamado
“mercado da longevidade”.
Traduzindo: o público acima
dos 50 anos está cada vez
mais ativo, presente e sedento
de ferramentas e informações
voltadas
para
um
envelhecimento saudável. E
quando se fala de bem-estar
nessa fase da vida, estamos
nos referindo a quatro pilares
que merecem atenção: físico,
mental, social e financeiro.
Diante desse cenário, será
realizado em Londres, em abril
do ano que vem, a segunda
edição do Longevity Leaders

Alguns povos que comemoram o Ano-Novo em datas diferentes

World Congress. O evento
reunirá as maiores autoridades
mundiais no campo da
longevidade, de cientistas a
investidores e CEOs de
empresas de seguros. Seus
organizadores apostam que
2020 será o ano em que a
“age tech”, isto é, a tecnologia
a serviço do envelhecimento,
ganhará tanta visibilidade
quanto as “fintechs”, as
startups financeiras que são as
queridinhas do mercado.
Um dos participantes é Aubrey
de Grey, polêmico cientista
inglês que trabalha com a
proposta de uma medicina
reg enera tiva, c a paz de
“derrotar” o processo de
envelhecimento. Ele esteve na
primeira edição, realizada em
fevereiro deste ano, e prevê
que, em menos de duas
décadas, haverá tratamentos
capazes de reparar os danos
causados pelo passar dos anos
antes que se transformem em
patologias. Na sua opinião,
isso derrubará o que chama de
“fatalismo” de imaginar que a
idade cronológica avançada de
uma pessoa significa que sua
vida está perto do fim. “Se não
formos nesta direção
estaremos condenando um
monte de gente a uma morte
prematura, e isso para mim é
imoral”, diz.

com base no tempo que a
Lua leva para dar uma volta
em torno da Terra – cerca
de 29 dias e 12 horas, mas
também utilizam seu próprio
calendário, baseado no
zódiaco chinês. Antes da
celebração, é tradição limpar
a casa para afastar os maus
espíritos. À meia-noite da
virada, todos comem o
guioza, um pastel típico. As
festividades duram um mês
e incluem desfiles e show
pirotécnico.

Diac. Luís Abreu

Por volta de 2050, haverá no
planeta mais gente acima dos
60 do que crianças e jovens
entre dez e 24 anos. O poder
de consumo dos idosos estará
na casa dos 17 trilhões de
dólares (a astronômica cifra de
quase 70 trilhões de reais),
mas o envelhecimento da
população mundial terá
impacto em todos os setores:
trabalho, lazer, finanças,
serviços de saúde, educação.
As políticas públicas e o
mundo dos negócios ainda
engatinham quando se trata
do tema, mas, essa já é uma
realidade que demanda ações
a serem postas em prática o
quanto antes.

https://g1.globo.com

A Festa das Luzes, o
Réveillon hindu, dura cinco
dias. A comemoração incluiu
lamparinas, incensos e fogos
de artifício para afastar as
forças do mal. O Ano-Novo
hindu varia entre as regiões
da Índia, dependendo do
estudo dos astros, e celebra
o retorno da deusa da
prosperidade, Lakshmi.
ISLAMISMO
Quando – Diferente a cada
ano

JUDAÍSMO
Quando – 1º dia do mês de
Tishrei (meados de
setembro)

Fevereiro, março, setembro
e outros. Conheça algumas
datas
de
ano-novo
diferentes da nossa - e
entenda a lógica por trás
delas.

Tishrei é o nome do primeiro
mês do calendário judaico,
no qual se comemora o Rosh
Hashaná, o Ano-Novo
judaico.
A
data
é
determinada pelas fases da
Lua e é festejada durante
dois dias com uma farta
refeição. No banquete,
carnes ensopadas e doces
de frutas e mel, para atrair
um ano doce.

CHINA

HINDUÍSMO

Quando – Fim de janeiro ou
começo de fevereiro

Quando – 1º de março (sul
da Índia), 1º de outubro
(leste e no centro indiano) e
14 de abril (comunidade
tâmil)

Os chineses seguem o
calendário lunar, elaborado

No ano de 622 d.C., Maomé
deixa Meca e vai para
Medina. A hégira, como o
episódio ficou conhecido,
determina o início do ano
islâmico – ou 1º de
Muharram. Durante a
celebração, que dura dez
dias, são realizados atos de
compaixão e jejum. Como
utiliza calendário lunar, a
virada
do
ano
é
comemorada em datas
diferentes todos os anos.
https://super.abril.com.br

Cultos Matutinos
Atenção: Os Cultos dos dias 22 e 29/12 serão realizados de manhã
as 9h30. Nesses dias não haverá culto a noite.

