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.

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

Congregação
Jardim Boa Vista

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

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

Domingo 05 de outubro de 2014
Boletim número 429
RUA. CIDADE DIADEMA, 700– PQ MARIA HELENA,SUZANO/SP

Nosso povo, nossa Gente. Neste domingo iremos às
urnas e precisamos fazê-lo respeito a Deus e ética Cristã, pois: “Quando se multiplicam os justos, o povo se
alegra, quando, porém, domina o perverso, o povo
suspira.” Prov. 29:2.
“O Povo brasileiro dá mostras de que anseia
por qualidade dos políticos e do sistema político. Para
aprimorar a organização política são necessária mudanças nas leis – uma reforma política, que, porém
encontra resistências no Congresso. Mas, nas eleições,
o cidadão tem o poder de escolher os representantes
capazes de mudar as leis e a estrutura política.
É o voto que fará a diferença. Se, porém, cidadão comprometidos com o bem derem de ombros às
eleições, aquilo que é ruim pode ficar pior. Ainda que
decepcionado com os políticos, o eleitor sábio aproveitará a ocasião democrática para escolher bons representantes para as funções de governo e legislativa.
As eleições possibilitam a escolha estratégica
de deputados e senadores – já que são estes os que
fazem as leis (= estruturas). Se algo está ruim, não é
assim por natureza ou por acaso; alguém organizou as
coisas para se como são (os legisladores do passado).
E, para mudar a legislação em vigor, alguém terá de
eleger novos representantes, que criarão novas leis,
para que a estrutura política funcione de um modo
novo. Presidentes e governadores administram segundo suas prioridades, mas dentro dos limites da estrutura legal.
A bíblia alerta para a importância da questão
política, ainda que a forma de organização política dos
tempos bíblicos fosse diferente da atual. Há no universo um sistema legítimo de autoridade (às vezes usurpado por tiranos). Jesus e seus apóstolos o reconhecem como válido (não como absoluto) e ensinam a
orar pelas autoridades e, em caso de ambições totalitárias, a resistir-lhes apropriadamente.

Pedro é claramente contra a alienação do cristão e ensina uma participação critica no sistema político e social
(IPe. 2:11-17). Segundo o apóstolo, o cristão deve sujeitar-se às instituições humanas (2:13)! Sujeitar-se é
“colocar-se sob”, para cooperar com a tarefa que alguém tem. Trata-se de submissão consciente e voluntária – “Como livres que sois”(IPe.2:16), o que significa
reconhecer e respeitar o ordenamento sociopolítico ao
qual se está integrado.
As instituições consideradas são de natureza
política – rei e autoridades governamentais (2:13) –
econômica – sistema de produção e trabalho do seu
tempo(IPe.2:18) – e social – a família (IPe.3:1). Todas
estas passaram por transformações profundas ao longo
dos tempos; há, contudo, princípios éticos equivalentes
para situações contemporâneas análogas.
O motivo da sujeição à instituições humanas é
por amor ao Senhor (IPe.2:13). A postura pública respeitosa não é por causa das instituições em si, mas a
partir da relação pessoal com o próprio Senhor Jesus,
aquele que está acima de todo poder. Por causa da lealdade a ele deve haver atitude adequada frente ao estado.
A cooperação com as autoridades, entretanto,
não desconsidera a realidade. Há que se discernir se os
atos dos que ocupam as posições de autoridade promovem o bem, pois autoridades foram constituídas para
promover o bem e reprimir o mal (IPe.2:14). Assim, o
poder humano é relativo, e os governantes, bem como o
próprio sistema político e as leis propostas, podem ser
reavaliados e aprimorados, por meios legais.
Há ordem explícita para abster-se de envolvimento com paixões carnais (IPe.2:11), mas a inserção
social e política positiva é estimulada. Não existe restrição à vida em sociedade, ao voto, ao discernimento político, ao uso dos recursos democráticos nem ao dever
de interferir no destino político e legal da sociedade.
O modo de participação na ordem política e social coerente com a fé e os valores cristãos é por meio de
comportamento íntegro e da pratica de boas obras. Os
cristãos são designados para ser servos de Deus na sociedade, convocados a abençoar os demais cidadãos (até
quem os hostilizar!), fazendo o bem na esfera pública
(IPe.2:15).

Aproveite bem o seu voto. A iluminação que vem do céu
é para buscar sempre o que é bom, por todos os meios
disponíveis, inclusive pelo voto. A participação consciente é fundamental para reformar a política e construir
uma sociedade justa, tendo em vista a coletividade, consolidando instituições humanas à luz dos valores do reino de Deus”.

Aniversários
Nascimento
02- Camily Silva Marcondes dos Santos
14– Nair Cândido Santiago
21- Maurícia Ana dos Santos

A igreja presbiteriana do Brasil, não é partidária, somos um povo que procura esclarecer, nossa igreja
não é curral eleitoral. Devemos orar, e suplicar de Deus
iluminação para que exerçamos nossa cidadania com
ética cristã para glória de Deus.

24- Maria de Lourdes Braz Oliveira

Transcrito e adaptado.

Casamento

Reverendo Saulo Monteiro

13/09 DIAC.JADER E PRISCILLA

...e tem mais.
A mensagem A DOUTRINA DOS ANJOS que começou
dia 28 de setembro, continua no próximo domingo.

Convocação do Conselho
Convocamos o Conselho para estar Reunido no Dia
10/10/2014- Ás 20h00min em uma das salas do templo situado na Rua Cidade Diadema nº700 - Paque Maria Helena.

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.

24—Naomi Camili dos Santos Silva
25– Ricardo W. Miranda Diniz
26– Ana Luisa Verati V. Miranda

19/09 Pb. LUIS MOURA E ELISABETH
23/09 GABRIEL E MARIA DA GLORIA

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 continuar orando por Izilda, amiga da irmã Kalinca, que passou por cirurgia para retirada de nódulos malignos da mama e
continuará tratamento com quimioterapia.ela
agradece as orações da igreja pois sua cirurgia foi
um sucesso.
O irmão Eli pedi orações para sua prima Márcia
que foi diagnosticada com câncer
Oremos pelo Guilherme, Carol, Gabriele, Miriam
e Irene.

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.

