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O Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos
seus afligidos. Is 49.13b
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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

Você, alguma vez em sua vida, já se sentiu
impotente, sem forças para mudar uma situação difícil
em sua vida?
Há momento que não conseguimos nos mexer. Ficamos estáticos e o único movimento possível é
apenas levantar a cabeça, olhar o céu e tentar enxergar
o que Deus pretende nos ensinar. Aqui somos ensinados de que podemos tudo, de que devemos esforçarnos para conseguir sucesso e estabilidade; enfim, alcançar um padrão de vida decente diante do mundo
que nos cerca. Mas você já percebeu que não é assim
com todas as pessoas? Algumas pessoas trabalham a
vida toda e não conseguem ao menos um simples teto
para se abrigar, enquanto outros conseguem sem esforços, por herança ou outros meios, bens que poderiam sustentar um país inteiro. Injustiça? Não. Deus não
é injusto, mas creio que vivemos a vida de acordo com
o que Deus planejou para nós. No entanto, viver uma
vida de aceitação e obediência não significa ficar de
braços cruzados esperando as coisas acontecerem, mas
submeter- nos ao que Deus estabelece e de que não
conseguimos fugir, administrando as circunstâncias
com sabedoria.
O propósito de Deus para essas situações
muitas vezes não é nada óbvio a nossos olhos, mas
quem somos nós para querer compreender Deus, que é
soberano em tudo?
Apesar de termos que conviver com o que não
podemos mudar, e isto nos ser muito difícil; podemos
espelhar- nos em Jesus e imitá-lo. Ele foi obediente ao
Pai até morrer na cruz e depois ressuscitar para capacitar- nos a realizar a vontade de Deus em nossa vida.
Aceitar as dificuldades da vida é a atitude que Deus
espera de nós. Comecemos a agir com fé, sabendo que
Deus tem um propósito eterno para cada um de nós.
Presbítero Marcus Bortoloti

Boa leitura

Convocação para o conselho

Lidando com o mal à luz da glória de
Deus.
Sofrimentos, angústias, perdas, enfermidades
são males que afetam toda a humanidade.
No livro Triunfo da Fé - Lidando com o
Problema do Mal, Heber Jr. orienta o
leitor a enfrentar as experiências difíceis
inerentes à vida, através da compreensão
abrangente dos propósitos de
Deus ao permiti-las. Baseado em uma
série de estudos no livro do profeta
Habacuque, este livro ajudará o leitor a enxergar o grande
problema do mal a partir da perspectiva da grandeza
divina. Compre na Editora fiel por menos de R$30,00

Aniversários
Nascimento
02- Camily Silva Marcondes dos Santos
14– Nair Cândido Santiago
21- Maurícia Ana dos Santos
24- Maria de Lourdes Braz Oliveira
24—Naomi Camili dos Santos Silva
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

Boa música

Pedidos de oração

Com letras sensíveis e inspiradas na
bíblia Eduardo Mano é um cantor que
louva a Deus com doçura. Leia a letra
Velhas Verdades do álbum com o mesmo
nome e medite .

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.

Velhas Verdades

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

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.

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.

Quero falar das velhas verdades
Pois o novo às vezes soa estranho demais
Quero ouvir as verdades eternas
Boas-novas que não perdem o frescor
Como aquela que diz que Jesus por amor
Entregou Sua vida na cruz de horror
Em resgate de muitos o Verbo calou
Mas a morte não teve vigor
E em três dias o Filho do Amor ressuscitou
Quero falar das velhas verdades
Pois o novo às vezes soa estranho demais
Quero ouvir as verdades eternas
Boas-novas que não perdem o frescor
Boas-novas que não perdem o frescor

23/09 GABRIEL E MARIA DA GLORIA

Compre em:
*www.velhasverdades.com
*https://www.facebook.co
m/eduardomanomusic

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"

Até 100
Alunos da Escola dominical:
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.

