Quarta Igreja Presbiteriana de Suzano

PASTOR Saulo Monteiro 986432712
Seminarista
Wagner Roberto dos Santos
973690812
PRESBÍTEROS
Jayme Ribeiro 34180180
José Augusto 4636-6655
Fernando Aguiar 4638-6610
Vander Anselmo 4747-5725
Raul Bittencourt 4746-2480
Marcelo Martins 4292-6603
DIÁCONOS
José Antônio 4748-1917
Joaquim B. 4741-2666
Bruno Lima 4747-3248
Antonio Carlos 4752-4358
José Raimundo 4748-3943
Esdras A. Junior 4741-1002
Edson S. Gomes 4752-2421
Joel de Oliveira 4749-3585
Leandro Santos 4748-3943
Mesa administrativa da congregação Jardim Boa Vista
Wagner Roberto 973690812
Marcelo Martins 4292-6603
José Raimundo 4748-3943
Antonio Carlos 4752-4358
Ediná 4752-4358

Sede

Domingo 21 de setembro de 2014

Domingo

Boletim número 427

Escola Bíblica
9h

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

Culto solene 19h

DERROTANDO GIGANTES

Quarta –feira
estudo bíblico
20h

Deuteronômio 9.1-6

Congregação
Jardim Boa Vista

Domingo
Escola Bíblica
9h
Culto solene 19h
Quinta– feira
estudo bíblico
20h

Contatos da igreja
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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.

Esta é a vitoria que vence o mundo: a nossa fé
(1 Jo 5.4b)
Quando os espias de Israel foram olhar a
região de Canaã encontraram um povo cuja altura os amedrontou. Sentiram- se como gafanhotos
diante deles e dez dos doze espias, exceto Josué e
Calebe, aconselharam que não avançassem contra aqueles gigantes. Quarenta anos depois, Moisés enfrentou com uma nova geração de israelitas, aquele mesmo povo sobre quem se dizia:
“quem é capaz de resistir aos enaquins?”
Pouco antes da conquista daquela região,
Moisés desafiou os israelitas a avançarem com fé
e coragem, pois Deus iria à frente para subjugar
os inimigos. Com fé no Senhor Todo Poderoso,
ninguém teria razão de temer, apesar de terem
pela frente tremenda e crudelíssima adversidade.
Hoje, o desafio é o mesmo. Deus está
conosco na nossa luta contra nosso principal inimigo: a nossa velha natureza, ou seja, o nosso
pecado que atua em nós. Você encara algum terrível gigante em sua vida?
Nossos “enaquins” particulares se opõem
a Cristo em nós. Como vence- los? Exercendo a
fé, como enfatiza o nosso versículo chave, ou seja, obedecer a Cristo e a Sua Palavra.

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

Presbítero Marcus Bortoloti

Boa música

Vende-se encantadora propriedade
O dono de um pequeno comércio,
amigo do grande poeta Olavo Bilac,
abordou-o certa vez na rua: Sr. Bilac
estou a precisar vender a minha propriedade, que o Senhor tão bem conhece. Poderia, por gentileza, redigir
o anúncio para a venda no jornal?
Olavo Bilac apanhou o papel que o amigo lhe estendia e escreveu:
VENDE-SE ENCANTADORA PROPRIEDADE.
Vende-se encantadora propriedade, onde cantam
os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo.
Cortada por cristalinas e marejantes água de um
ribeiro. “A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes, na varanda”.
“Meses depois, o poeta reencontrou o comerciante
e perguntou-lhe se havia conseguido vender a
propriedade”. Nem pense mais nisso Sr. Bilac!
Quando li o anúncio que o senhor escreveu é que
percebi a maravilha que tinha nas mãos.
Às vezes não descobrimos as coisas boas que temos conosco e vamos longe atrás de miragens e
falsos tesouros. Valorize o que você tem. A pessoa
que está o seu lado, os amigos que estão junto a
você, o emprego que Deus lhe proporcionou, o
conhecimento adquirido, a sua saúde, o sorriso...
Enfim, tudo aquilo que Nosso Senhor nos oferece
diariamente para o nosso crescimento espiritual.
Olavo Bilac

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.

Aniversários
Nascimento

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 .

02- Camily Silva Marcondes dos Santos
14– Nair Cândido Santiago

Velhas Verdades

24- Maria de Lourdes Braz Oliveira

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

24—Naomi Camili dos Santos Silva

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

21- Maurícia Ana dos Santos

25– Ricardo W. Miranda Diniz
26– Ana Luisa Verati V. Miranda
Compre em:
*www.velhasverdades.com
*https://www.facebook.co
m/eduardomanomusic

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.
Vamos também orar por Izilda, amiga da irmã Kalinca,
que passará por cirurgia para retirada de nódulos malignos
da mama e continuará tratamento com quimioterapia.
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"

Casamento
13/09 DIAC.JADER E PRISCILLA
19/09 Pb. LUIS MOURA E ELISABETH
23/09 GABRIEL E MARIA DA GLORIA

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.

