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Contatos da igreja
Telefone :4746-4449 site: www.4ips.org.br
Nossos princípios e valores
° firmada e perseverante na palavra de Deus.
°adoradora do Deus vivo.
°testemunha viva de Cristo.
°servidora do corpo de Cristo e da sociedade.

Editorial do Boletim
Avisos para o boletim até quinta–feira com Sandra,
através dos telefones 4638-6610 ou 985330059 ou
por e-mail dra.fan@uol.com.br

RUA. CIDADE DIADEMA, 700– PQ MARIA HELENA,SUZANO/SP

A morte da igreja
Certa feita, afirmamos que uma igreja pode
morrer. Na veemência de nossas palavras parece
dar a impressão de uma lacuna teológica em nosso
conhecimento bíblico. No entanto quero reafirmar
que, há sim, grande probabilidade uma igreja necrosar na sua existência, de ter suas portas fechadas
deixando de existir. Trata-se da igreja em sua estrutura física e organizacional. Aquela que comporta
dois tipos de igrejas. A igreja militante fiel e a
igreja militante infiel. A igreja militante infiel é
insubmissa, falha nos seus deveres e obrigações,
não se preocupa com o compromisso de sustentar
moral e financeiramente o local onde professou a fé,
como prometeu.
Deus em sua soberania e vontade permissiva, para limpar e purificar a sua igreja fiel da
infidelidade daqueles que se dizem igrejas e não
são, antes, porém são sinagogas de Satanás, permite
sim que a igreja na sua estrutura física e organizacional seja atingida. Podendo fechar as suas portas,
deixar até de existir como um referencial de igreja.
Assim foi com os filhos de Israel. Deus permitiu que a Arca de Testemunho, referencial de sua
presença no meio do povo, fosse tomada por estrangeiros. Permitiu que o templo construído nos dias
de Salomão, símbolo da Soberania de Deus no meio
de Israel, fosse derribado para, mais tarde, nos dia
de Esdras e Neemias ser reconstruído, não com a
mesma glória. E nos ano 70, d.c. não ficasse pedra
sobre pedra, apenas o que hoje nós conhecemos
como muro das lamentações.
Em meio a todos os tristes e lamentáveis acontecimentos, Deus na sua bondade infinita, sustentou a sua igreja remanescente e fiel. Nos dias de
Noé, manifestando a ele e a sua família a sua Graça
salvando-os do dilúvio. Nos dias de Ló, preservando
a ele e as suas filhas, contudo punindo sua mulher e
os demais.

Nos dias de Moisés, preservou Josué e Calebe. Eles
conduziram os fiéis à terra prometida dando-lhe por
herança. Nos dias de Elias, não permitindo a sete mil
que se dobrasse diante de ídolos. Dentre as doze tribos,
preservando Judá e Benjamim. Se voltarmos ao período da história conhecido como período de trevas do ano 1320 – 1516 -, mesmo nesse período lá estava
Deus preservando os seus fiéis que lutaram para que a
reforma protestante ocorresse em 31de outubro de
1517.
Tudo isso nos revelam duas coisas muito óbvias:
As portas do inferno não prevalecerão contra a
igreja do Senhor Jesus. Portanto, como igreja do
Senhor, fiel e submissa a suas palavras jamais terá as
portas do inferno prevalecendo sobre ela. Somos mais
que vencedores por meio de Jesus. Somos eleitos, regenerados e preservados para o louvor e para a glória
daquele que desde toda a eternidade escreveu o nome
de sua igreja no livro da vida. Por outro lado, sempre houve e haverá em nós – igreja, pela própria presença do pecado, tentativa de ser reativada em nós a velha natureza, levando-nos a
práticas, atitudes e comportamentos que se assemelham às igrejas de Sardes e Laodicéia, vista pelo Senhor da igreja como partes necrosadas, mortas...
Uma vez que tenhamos identificado isso em nós –
crentes - tenhamos então a disposição de ouvir o conselho do bom Pastor: Arrependimento, mudança de
vida e santidade são os antídotos, contra a necrose
espiritual. Daí o valor das palavras de Jesus para cada
um de nós nesta manhã: “Eis que estou à porta e
bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele
comigo”.
Rev. Saulo Monteiro da Silva

Aulas de catecúmenos
Aulas de catecúmenos toda sexta feira
20h às 21h, na igreja.
Aqueles que não puderem nesse horário poderão agendar
com o pastor para outro horário na parte da manhã
de terça a sexta feira.

ã

Aniversários
Nascimento
14– Nair Cândido Santiago
21- Maurícia Ana dos Santos
24- Maria de Lourdes Braz Oliveira
24—Naome Camity dos Santos Silva

...preparou uma linda manhã de
terça-feira dia 02 de setembro,
para entregar a pequena

25– Ricardo W. Miranda Diniz
26– Ana Luisa Verati V. Miranda
Casamento
13/09 DIAC.JADER E PRISCILLA
19/09 Pb. LUIS MOURA E ELISABETH

medindo 45cm,pesando 2,590k.
Parabéns a família.

23/09 GABRIEL E MARIA DA GLORIA

Até 100
Alunos da Escola dominical:

Convites
O aniversário da congregação
será no dia 20 de Setembro de às 19:30h.
Toda a Igreja esta convidada.

Pedidos de oração

Oremos pela filha do nosso Irmão Geraldo,oremos também
por Vanda cunhada da irmã Lia que passou por uma cirurgia.Oremos pela D. Terezinha, Denize e Família do D. Esdras Jr. Oremos pelo Guilherme, Carol, Gabriele, Miriam e
Irene.

Atenção
"Ausentar-se da casa do Senhor sem um motivo Justo, em dias
de trabalhos normais, Terça reunião de Oração, Quarta Estudo bíblico, Domingo Escola Dominical e Culto solene pode estar sendo um grande prejuízo para a vida espiritual
dos que assim procedem, inclusive servindo de péssimo testemunho"

Façamos o seguinte calculo. Se no ano de 2014
nós alunos da EBD que somos + ou – 84, conseguirmos incentivar uma única pessoa que
seja em todo este ano, a fazer parte conosco,
seremos capazes de terminar ou iniciar o ano
de 2015, com 168 alunos. Nosso alvo são cem
alunos.

Escrevendo a bíblia
O pastor Informa a todos os irmãos
interessados que no projeto
“Redigir a bíblia em um ano”
terá inicio no dia 07 /12/ 2014 até 11/ 2015.

Venha participar conosco.
As terças feiras reunião
de oração da UPH 20h.

