Aniversariantes Mai-Jun/20 (Parcial)
Maria Helena Romera Rosa
Roger Paulino Donegati
Domingos
Claudia Regina Fakler Rodrigues
Escola Bíblica Dominical - Crianças e Adolescentes Pr. Decio Stefanov
9h30 às 11h00
Maria Eliene Cruz
Culto de Louvor das 18h30 às 20h00
Humberto de Almeida da Silva
Segundas-feiras
Luciene Fernandes Vieira
Circulo de Oração das 8h às 9h30
Culto nos Lares das 20h às 21h*
Margarida Isabel Nylas Drozd
(*agendar com Pr. Jefferson ou diac. Deborah)
Maria Terezinha Carmagnhani
Terças-feiras:
Kely Maria C. Giongo Tereskovac
Culto das Irãs das 14h30 às 16h
Cintia Zaramello Amianti Abreu
Culto de Oração das 20h15 às 21h15
Valter Lourenço Pires Relvas
Quintas-feiras:
Luiz José da Silva
Aulas de Artesanato das 14h00 às 17h
Marco Rodolfo Couto Giongo
Culto de Libertação e Intercessão das 20h às
21h30
Davi Cristiano Sabetta
Sábados
Ev. Carlos Eduardo Lazzarini
Adolescentes das 10h30 às 13h
Vaneska Barabam Barlosa
Encontro com os Jovens a partir das 20h00
Larissa Assunção Emilio
Diego Santos de Oliveira
Gabriel do Rosário Guizé

Horários dos Cultos /Atividades

21-mai
21-mai
23-mai
23-mai
23-mai
24-mai
26-mai
27-mai
29-mai
1-jun
4-jun
4-jun
5-jun
7-jun
8-jun
8-jun
11-jun
13-jun
17-jun
19-jun

Ano 11- nº 200.3 ( edição eletrônica ) - Maio/20
Ao sair de férias escolhemos
mar ou montanha, litoral ou
interior. Na alimentação
fazemos nossas opções. Tudo
em nossa vida é fruto de
nossas escolhas. Albert
Camus
romancista e
jornalista ( entre outras
coisas ) argelino, ganhador
do Prêmio Nobel de Literatura
de 1957, tinha entre suas
frases uma que diz: “A vida é
a soma das suas escolhas”.

Aniversários de Casamento Mai-Jun/20 (parcial)
Casal

Data

Anos

Bodas

Mauro Cabello de Alencar e Wania A. Esperandio Alencar

20/05

27

Crizopácio

Diac. Zelinda Cauz Puzzuoli e Domênico Puzzuoli

23/05

61

Cobre Maior

Angelina Oliveira Silva e Jose Carlos da Silva

26/05

47

Jaspe

Diác. Francisco Eduardo Luz e Simone Pereira de Souza Luz

28/05

15

Cristal

Diác. Norberto Romero Rosa x Maria do Carmo P. R. Rosa

10/06

37

Aventurina

“E Maria escolheu a boa
parte, a qual não lhe será
tirada”. - Lucas 10:42
A tomada de decisões, as
escolhas, são uma constante
em nossas vidas. Somos
obrigados a fazer escolhas
desde muito cedo.

*A partir de 10 anos de união
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Quando
crianças
e
começamos a frequentar a
escola logo elegemos quem
são os nossos melhores
amigos, a brincadeira que
mais gostamos, o lanche
predileto, do que gostamos e
do que não gostamos,
obviamente sofremos mais ou
menos influencias para isso,
mas, nosso gosto pessoal já
tem algum peso.

Um pouco mais para a frente
nos estudos,
algumas
matérias passam a atrair mais
nossa atenção, passamos a
ter mais afinidade com alguns
professores e os escolhemos
como os nossos preferidos.
Avançando nos estudos e
influenciados ( ou não ) pelas
matérias que mais gostamos,
pela didática dos docentes,
começamos a definir e
escolher a carreira que
queremos seguir.
E, assim, em todas as áreas
de nossas vidas. Escolhemos,
decidimos, que tipo de
música
mais
nos
agrada.
Escolhemos para
qual time de futebol vamos
torcer.

Nos dias de hoje, ante a
pandemia do Covid-19,
algumas das escolhas que os
governantes mundo afora
estão sendo obrigados a fazer
dizem respeito a Saúde e a
Economia. Se o isolamento
social drástico e abrangente
deve ser mantido ou se pode
haver flexibilização nesse
tema. Se determinado
medicamento deve ou não
ser adotado nos protocolos
de tratamento contra o
Coronavírus.
Todas essas escolhas, podem
ou não serem corretas,
podem ou não surtir efeitos
positivos, podem ou não nos
trazer o melhor.
Há, porém, uma decisão,
uma escolha, que definirá e
norteará nossa vida para
sempre e além.
Continua...

quer ser perfeito, vá, venda
os seus bens e dê o dinheiro
Durante a última viagem de aos pobres, e você terá um
Jesus a Jerusalém um jovem tesouro no céu. Depois,
rico, muito bem posicionado venha e siga-me". - Mateus
Continuação...

na sociedade da época, se
aproxima dEle perguntando
como
proceder
para
conseguir a vida eterna.
A p ó s
r e s p o n d e r
afirmativamente a uma serie
de recomendações feitas pelo
mestre, o jovem comenta: “A

tudo isso tenho obedecido. O
que me falta ainda ?" – E
Jesus respondeu: "Se você

Que,
aqueles
que,
diferentemente de Maria,
ainda não decidiram, não
escolheram a melhor parte,
possam fazê-lo o quanto
19:20-21
antes. Deixando em segundo
plano tudo aquilo que é
O Jovem, que tinha muitas transitório e possam aceitar a
riquezas, ao ouvir isso fez a Jesus como seu único e
sua escolha e se afastou.
suficiente
salvador
garantindo, assim, sua
Essa escolha definiu o seu salvação e a vida eterna.
futuro e o afastou de tudo
aquilo que o Senhor tem
Deus abençoe a todos.
preparado para todos que, de
Se cuidem!
coração, nEle creem.
Diac. Luís Abreu

É importante que as pessoas
fiquem atentas com o
compartilhamento de seus
dados pessoais na internet e
tomem cuidado redobrado ao
clicarem
em
links
desconhecidos. Este é um
período que os fraudadores
aproveitam para roubar esses
dados e fazerem compras
futuras, com um reflexo a
médio e longo prazo na curva
de aumento das fraudes”,
sinaliza Omar Jarouche,
Os novos hábitos impostos diretor de Soluções da
para a população com o novo ClearSale.
coronavírus refletem também
nas compras online e, com Os segmentos que tiveram
isso, as tentativas de fraudes mais tentativas de fraudes,
no comércio eletrônico.
com crescimento no período
foram: Drogarias, com 60%,
Levantamento da ClearSale, seguido por Magazines, 50%
empresa líder em soluções e Vestuários, com 25%.
antifraude nos mais diversos
segmentos, aponta aumento Para o levantamento, mais de
de 18% nas tentativas de R$ 4,7 bilhões em transações
fraudes no primeiro mês de foram analisadas, o que
isolamento, totalizando R$ 69 representa cerca de 10,4
milhões de fraudes evitadas. m i l h õ e s
de
pedidos,
O segmento de Drogarias foi considerando aqueles com
um dos que teve a maior pagamento via cartão de
tentativa de fraudes no crédito. Para o estudo, foram
período, com alta de 60%.
considerados os períodos de
Tentativas de fraudes no
e-commerce aumentam
18% na quarentena

15 de janeiro a 20 de
fevereiro, antes das medidas
para
contenção
do
coronavírus, e de 1º a 20 de
abril, já com as pessoas em
isolamento
social,
comparando a variação média
diária entre os períodos.
“Para não ser vítima de
fraudes, o consumidor deve
evitar realizar compras em
sites suspeitos, e preferir o
cartão de crédito como forma
de pagamento. Ao optar por
esse método, em vez do
boleto ou transferência
bancária, o cliente consegue
contestar a cobrança junto ao
banco, o que não é possível
com os outros métodos”,
alerta Jarouche.

Os apóstolos de Jesus. Quem foi João?
Zebedeu e de Maria Salomé,
uma das mulheres que
auxiliaram os discípulos de
Jesus. João e seu irmão
mais velho Tiago, foram
convidados a seguir Jesus,
logo depois dos apóstolos
Pedro e André.

João Evangelista (6-103) foi
um dos doze apóstolos de
Cristo. O mais jovem deles.
Junto com seu irmão Thiago,
foi convidado a seguir Jesus
em suas peregrinações. É o
autor do quarto e último
Evangelho
Canônico,
pert encente ao Novo
Testamento, o "Evangelho
segundo João".
Escreveu a primeira, a
segunda e a terceira Epístola
de João. Foi o "discípulo
amado" de Jesus. Foi o
único
apóstolo
que
acompanhou Cristo até a sua
morte. O Evangelho de João
menciona que antes de
Jesus morrer, confiou Maria
aos seus cuidados.
João Evangelista (6-103)
nasceu em Batsaida na
Galileia. Filho do pescador

João, Thiago, Pedro e André,
foram os quatro privilegiados
que participaram do círculo
mais íntimo de Jesus.
Presenciaram a ressurreição
da filha de Jairo e a angústia
de Jesus no Jardim das
Oliveiras.
João e Thiago foram os
únicos apóstolos que
receberam de Cristo a
autorização para sentar à
direita e o outro à esquerda
durante a última Ceia. Jesus
disse "do cálice que eu
beber, vós bebereis".
João Evangelista mudou-se
para Éfeso, onde dirigiu
muitas Igrejas e foi em
Éfeso que escreveu o quarto
Evangelho, o último dos
Evangelhos Canônicos.
Escreveu
também
as
Epístolas, três cartas com
mensagens sobre a vida
eterna e a vida da
comunhão com Deus através
da fé em Cristo.

Durante o governo de
Domiciano, por ter dado
testemunho de Jesus, João
foi
perseguido
pelo
imperador e exilado na ilha
de Patmos, no mar Egeu,
onde escreveu o Livro do
Apocalipse ou Revelação,
que é o último livro da
Bíblia, onde narrou as suas
visões e descreveu mistérios,
predizendo as tribulações da
Igreja e o seu triunfo final.
O seu evangelho difere dos
outros três que são
chamados sinóticos ou
semelhantes, pois a sua
narrativa enfoca mais o
aspecto espiritual de Jesus,
ou seja, a vida e a obra do
Mestre com base no mistério
da encarnação.
Os primeiros fragmentos do
quarto Evangelho foram
encontrados em papiros no
Egito, em grego, que
pertencem ao Evangelho de
João, que na maior parte
relata a vida de Jesus até
sua
morte.
Muitos
estudiosos acreditam que
João tenha visitado essa
região.
João Evangelista faleceu na
cidade de Éfeso, entre os
anos de 98 e 103, onde foi
sepultado.
www.ebiografia.com

www.tiinside.com.br

——- C o m u n i c a d o ——Os membros e frequentadores da Igreja Cristã Evangélica (ICE) que desejarem continuar
contribuindo com seus dízimos e ofertas espontâneas poderão fazê-lo diretamente na
conta corrente da Igreja:
Dados para o depósito: Igreja Cristã Evangélica - CNPJ 43.901.685/0001-50
Banco Bradesco (237) - Ag: 0278-0 (Gasômetro) - c/c: 18556-6

