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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 DOUTRINA DOS ANJOS
Razoável é que haja uma escala ascendente da vida,
desde o homem subindo para Deus, tanto como há
uma escala descendente da vida, do homem para baixo. Uma contemplação da vastidão e da maravilha
deste universo pode bem levantar a pergunta: É o homem a única criatura que "tem uma mente apreciar e
contemplar este favor de Deus" e para louvá-Lo por
isso? Sem a Bíblia seriamos deixados em cega conjetura, mais, nela, temos clara revelação de uma ordem de
seres acima do homem, de ordens e graus existentes e
ascendentes, chamados anjos.
I. A NATUREZA DOS ANJOS
1. SÃO SERES CRIADOS.
No livro dos Salmos 148:1-5 os anjos estão entre as
entidades exortadas a louvarem o Senhor na base que
"Ele mandou e eles foram criados". Que os anjos foram
seres criados está bem provado em Colossenses 1:16,
que diz: "Porque nEle foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos ou domínios ou principados ou potestades".
2. ELES SÃO ESPIRITOS PUROS.
Não queremos dizer aqui que todos os anjos são sem
pecado; porque, como veremos mais tarde, alguns são
maus. O que queremos dizer é que a natureza dos anjos é espírito não misturado com materialidade. Os
anjos não possuem corpos como parte do seu ser, mesmo que ainda assumam corpos para a execução de
certos propósitos de Deus, como em Gênesis 19. Afirmamos que os anjos são espíritos puros porque, em
Hebreus 1:14, são chamados espíritos. O homem não é
nunca designado assim inqualificadamente. Cristo
disse que "um espírito não tem carne e ossos" (Lucas
24:39).
3. ELES CONSTITUEM UMA ORDEM DE CRIATURAS MAIS ELEVADAS QUE O HOMEM.
Do homem se diz que ele foi feito "um pouco menor do
que os anjos" (Hebreus 2:7). Dos anjos se diz serem
maiores do que o homem em poder (2 Pedro 2:11).

O seu poder superior está implicado também em Mateus
26:53; 28:2; 2 Tessalonicenses 1:7. Contudo, os anjos são
servos ministrantes dos crentes (Hebreus 1:14) e pelos
crentes serão julgados (1 Coríntios 6:3). Este último fato
parecia indicar que o homem, ainda que agora inferior em
natureza aos anjos será depois, no seu estado glorificado,
como um troféu da graça redentora de Deus, exaltado com
Cristo bem acima dos anjos (Efésios 1:20,21; Filipenses 2:6
-9).
Continua no próximo número...
Presbítero Marcus Bortoloti

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.

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.

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"

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
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.

