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
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A doutrina dos anjos
IV. OS ANJOS NÃO SÃO PARA SEREM LOUVADOS
"E quando ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo
que me mostrava estas coisas, para adorá-lo: e ele disse-me: “Olha não faças tal, porque eu sou conservo teu
e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro”. Adora a Deus" (Apoc. 22:8, 9).
Isto está também condenado em Colossenses 2:18.
V. O EMPREGO DOS ANJOS
1. DE ANJOS SANTOS.
(1) Eles louvam ao Senhor e cumprem os Seus mandamentos. Salmos 103:20; 148:2.
(2) Eles regozijam-se com a salvação dos homens.
Lucas 15: 7,10
(3) Eles ministram aos herdeiros da salvação. Hebreus 1: 14; 1 Reis 19:5-8; Daniel 6:22; Salmos 34:7;
91:11, 12; Atos 12:8-11.
(4) Eles são mensageiros de Deus aos homens. Gênesis 19:1-13; Números 23: 25; Mateus 1: 20; 2:13,19,20;
Lucas 1:11-13-19; Atos 8:26; 10:3-6; 27:23,24.
(5) Eles executam o propósito de Deus. 2 Samuel
24:16; 2 Reis 19:25; 2 Crônicas 32:21; Salmos 35:5, 6;
Mateus 13:41,42; 13:49,50; 24:31; Atos 12:23; Apocalipse 7:1,2; 9:15; 15:1.
(6) Eles deram a Lei. Atos 7:53; Gálatas 3:19; Hebreus
2:2.
(7) Eles ministraram a Cristo. Mateus 4:11; Lucas
22:43.
(8) Eles acompanharão Cristo na Sua segunda vinda.
Mateus 25:31,32; 2 Tessalonicenses 1:7,8.
(9) Eles estão presentes nos cultos da igreja. 1 Coríntios 11:10.
(10) Eles têm grande interesse na verdade divina e
aprendem por meio da igreja. 1 Pedro 1:12; Efésios
3:10.
Não há nada supra para mostrar que há uma intervenção constante de anjos entre Deus e o homem. Eles
não são em sentido algum constituídos regularmente
mediadores entre Deus e o homem. Sua intervenção é
ocasional e excepcional; sua atividade está sujeita à
ordem e permissão de Deus.

Mas é evidente que o crente comum não tem ligado importância suficiente ao ministério dos anjos. Todavia, doutro
lado, a noção de um anjo da guarda especial para cada
individuo não encontra fundamente na Escritura. Diz J. P.
Boyce:
"Guiados por fábulas rabínicas e guiados pelas ideias peculiares da filosofia oriental, alguns têm concebido que sobre
cada pessoa nesta vida um anjo vigia para guardá-la e protegê-la do mal. Esta teoria de anjo da guarda tem sido
sustentada de várias formas. Uns confinaram sua presença
aos bons; outros a estenderam também aos ímpios; alguns
supuseram dois em vez de um anjo, - um bom e outro
mau. Do mesmo modo a teoria tem sido sustentada de
anjos da guarda sobre nações; uns limitando-a a boas nações, outros estendendo-a a todas. Que tais ideias existiam
entre os judeus e que prevaleceram também entre os cristãos primitivos, pode admitir-se; mas autoridade escriturística para elas falta" (Abstract of Systematic Theology,
pág. 179).
Há, realmente, apenas duas passagens que sugerem mesmo esta doutrina de um anjo da guarda para cada individuo, que são Mateus 18:10 e Atos 12:15. Sobre Mateus
18:10 diz John A. Broadus: "Não há garantia suficiente
aqui para a noção popular de "anjos da guarda", um anjo
especialmente designado para cada individuo; diz-se simplesmente, de crentes como uma classe, que há anjos que
são seus anjos, mas nada há aqui ou noutro lugar que mostre ter um anjo o cargo especial de um crente".
(Commentary on Mathew).
Em Atos 12:15 diz H. B. Hackett: "Foi crença comum entre
os judeus, diz Lightfoot, que cada individuo tem um anjo
da guarda e que este anjo pode assumir uma aparência
visível semelhante à da pessoa cujo destino lhe é cometido.
Esta idéia aparece aqui, não como uma doutrina das Escrituras senão como uma opinião popular que não é afirmada
nem negada" (Comentary on Acts). Sobre esta passagem
Broadus também diz: "Os discípulos que estavam orando
por Pedro durante sua prisão, quando a menina insistiu
em que Pedro estava à porta, saltaram logo a conclusão
que Pedro fora executado e o que se dizia ser ele era "seu
anjo" (Atos 12:15), segundo a noção que o anjo da guarda
de um homem estava apto a aparecer com a sua forma e
sua voz aos amigos logo após sua morte; mas as ideias
desses discípulos estavam errôneas em muitos pontos e
não são autoridade para nós a menos que inspirada".
Encerramos o assunto com mais este comento de Broadus:
"Não pode ser positivamente assegurado que a idéia de
anjos da guarda seja um erro, mas não há passagem que
prove ser verdadeira e as passagens que podiam meramente ser entendidas dessa maneira não bastam como
base de uma doutrina".
A doutrina dos anjos III continua no próximo número.
Presbítero Marcus Bortoloti

Procure conhecer a história...
A história das crianças do vidro, a Assistente social e enfermeira Irena Sendler, uma mulher franzina, sem recursos
financeiros salvou em plena II guerra mundial salvou mais
de 2500 crianças judias. Ela ensinava as crianças a serem
alemãs, conseguindo assim novos lares, elas ficavam escondidas bem a vista de todos vivendo com suas novas famílias, o nome das crianças eram escondidos em potes de vidro
e enterrados em seu jardim, daí vem o
nome crianças do pote. Irena foi perseguida e presa. Depois de muitos anos,
com a descoberta dos potes sua historia
foi conhecida e ganhou o prêmio Nobel
da paz, em 2007, por seu grande feito.

Aniversários
Nascimento

02– Patrícia Souza de Assis
03– Laís Anselmo Vieira
08 -Kauã Carvalho Lima
09 - Tereza M Quele Carvalho
17- Flávia C do Nascimento
25 -Lucas Áquila R de Moura
30 - Maria de Lourdes Nogueira Oliveira
Casamento
16/10 Presb. José Raimundo e Tereza
15/10 Jacinto e Antônia
2 0/10 Diac. Antônio Carlos e Edná

Assista
“ O Corajoso Coração de Irena Sendler”

Avisos da SAF
As irmãs assinantes da revista da SAF Realizar o pagamento da assinatura até dia
20 de outubro com a Conceição
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.

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.

