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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.
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Juntando Pedras
“Para que isto seja por sinal entre vós; e, quando vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: Que vos
significam estas pedras? Então, lhes direis que as
águas do Jordão foram cortadas diante da arca da Aliança do SENHOR; em passando ela, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão, para sempre,
por memorial aos filhos de Israel.”
Josué 4:6-7
O povo de Deus vivia um momento singular, após quarenta anos de espera finalmente eles estavam chegando à Terra prometida. Aquilo que fora prometido aos
patriarcas agora se tornava realidade na vida do povo.
Eles viviam na iminência de dias melhores, de uma
vida mais estabilizada, sem os altos e baixos do deserto, agora sim, eles poderiam plantar, colher e ter uma
vida normal.
No entanto o Senhor Deus por ser profundo conhecedor da alma humana, sabia que esse novo momento de
prosperidade poderia também se tornar num tempo de
esfriamento espiritual, e até mesmo de esquecimento
das grandes obras de Deus (é impressionante como em
muitos momentos de prosperidade negligenciamos a
Deus ), e por conta desse esfriamento,poderia surgir
uma nova geração que não conhecesse a Deus nem as
suas obras.
É justamente aí, que Deus ordena aos líderes de cada
tribo que peguem do meio do rio doze pedras, e construíssem um memorial que servisse de orientação
quanto ao agir de Deus na vida do seu povo, um memorial que fosse um sinalizador para as gerações futuras, algo que desse aos pais oportunidade de apresentar o amor fiel de Deus as gerações futuras.
Creio amados irmãos ser esse o nosso grande desafio:
Juntarmos pedras, edificarmos memoriais que mostrem aos nossos filhos o quanto Deus é fiel.

Nesse início torna-se necessário que passemos pra eles
o maior legado e a maior herança que nós como pais
podemos dar á eles; um exemplo de uma fé viva e ativa.
Que possa ser dito de nós o que foi dito da família de
Lóide, Eunice e Timóteo:
pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a
mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide
e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também, em
ti. 2 Ti 1:5

Cortar Lenha

Nascimento

Casamento

Um jovem com grande habilidade e rapidez no corte de lenha,

27—Andreia Campos

procurou um mestre, o melhor cortador de lenha da região e

30—Joaquim Lima
Bittencourt

22—José Anysio
e Fátima

pediu para ser aceito como seu discípulo a fim de aperfeiçoar
seus conhecimentos. O mestre concordou e passou a ensiná-lo.

Presbítero Marcus Bortoloti

Não se passou muito tempo e o discípulo julgou ser muito melhor que o mestre, desafiando-o para uma competição em pú-

Leia a bíblia...

blico. Tendo o mestre aceito o desafio, tudo foi marcado, preparado e teve início a competição. O jovem trabalhava no corte

"Lâmpada para os
meus pés é a tua palavra e, luz para os
meus caminhos." Salmos 119:105

da lenha sem parar, e, de vez em quando, olhava para conferir
como estava o trabalho do mestre.
Para grande surpresa do jovem, o mestre encontrava-se muitas vezes sentado, tendo isto ocorrido durante toda a competição. E isto fortaleceu ainda mais a determinação do jovem,
que continuou a cortar a lenha e a pensar
- Coitado, o mestre realmente está muito velho...

Até 100

Ao término da competição foram medir os resultados, e o mes-

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.

tre havia cortado mais lenha que o discípulo. O jovem indignado disse:

Presbítero Fernando 87840019
Sandra 987840023

Pedidos de oração
Oremos por nossa igreja, por seus lideres.
Oremos por nosso país.
Se quiser incluir um pedido de oração para o mês
de novembro entre em contato com o editorial do
boletim.

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.

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.

- Não consigo entender, não parei de cortar lenha o dia todo,
com toda minha energia, e cada vez que eu olhava o senhor
estava descansando!
O mestre respondeu:

O telefone mudou, anota aí.

Aniversários

- Não meu jovem, eu não apenas descansava. Eu amolava o
meu machado. Você, por estar tão empolgado em cortar mais
lenha, se esqueceu desse pequeno detalhe. Afiar seu próprio
machado! E por isso, sua produtividade caiu e você perdeu!

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"

