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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 987840023 ou
por e-mail dra.fan@uol.com.br

Domingo 09 de novembro de 2014
Boletim número 433
RUA. CIDADE DIADEMA, 700– PQ MARIA HELENA,SUZANO/SP

Um desafio para nós

“Ora passe o meu senhor adiante de seu servo; e eu irei
como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que
vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até
que chegue a meu senhor em Seir”. Gênesis 33:14

Quero compartilhar nesse dia, um desafio especial com
você que é pai ou mãe.
Quero aproveitar a quietude desse momento para convidálos à uma reflexão sobre a nossa missão paterna.
O texto acima se encontra num momento impar na de
Jacó, após anos fugindo da presença de seu irmão Esaú,
finalmente, Deus provê a realidade do reencontro, da reconciliação, das coisas voltarem como eram antes, ou até
quem sabe melhores. É nesse momento que Esaú chama
Jacó para juntos caminharem, talvez desejoso de matar
saudades, colocar o papo em dia, recuperar o tempo perdido, e o que me impressiona é a resposta de Jacó.
“eu irei conforme o passo dos meninos...” e
Esse texto manifesta a prioridade de Jacó. Era um tempo
de reconciliação, de recomeço, mas acima de tudo, um
momento no qual Jacó escolhe caminhar com seus filhos.
Vivemos num mundo de extrema pressão, a todo tempo e
o tempo todo somos lançados de um lado pro outro, numa
correria sem medida. É o telefone que não para, são emails a serem respondidas, reuniões intermináveis, e tantas outras coisas. Nesse tempo de tanta agitação, é preciso
que nos pais escolhamos caminhar no passo dos meninos.
É preciso que entendamos que o ritmo deles nem sempre é
o nosso, que a compreensão de vida deles nem sempre se
assemelha com a nossa, que o nível de maturidade deles é
sem dúvida menor que o nosso. E por conta disso vez por
outra precisaremos reduzir a nossa marcha pra que eles
não fiquem pra trás.
Quero desafiar você a rever a sua agenda, sua marcha,
seus compromissos, e assumir diante de Deus o desafio de
marchar no ritmo dos meninos. Até porque não vale à
pena chegarmos lá frente sem a companhia deles.
Presbítero Marcus Bortoloti

As três peneiras

Certa vez, um homem chegou até Sócrates e disse:
– Escuta, tenho que contar-te algo importante a respeito

de teu amigo!
– Espere um pouco - interrompeu o sábio -, fizeste passar

Culto de gratidão por mais um ano da SAF e
aniversariantes do 2º semestre

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.

Sandra 987840023

27—Andreia Campos

22—José Anysio
e Fátima

30—Joaquim Lima
Bittencourt

Pedidos de oração

– Que três peneiras?

Oremos por nosso país.

– Não exatamente, somente o ouvi dos outros.
– Mas, então, certamente o fizeste passar pela segunda pe-

neira? Trata-se da peneira da BONDADE.
O homem ficou ruborizado e respondeu:
– Devo confessar-lhe que não.
– E pensaste na terceira peneira? Vendo se me seria útil o

que queres falar-me a respeito do meu amigo? Seria esta a
peneira da UTILIDADE.

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.

– Útil? Na verdade, não.
– Vês? - disse-lhe o sábio – Se aquilo que queres contar-me

não é verdadeiro, nem bom, nem útil, então é melhor que
guardes somente para si.

O telefone mudou, anota aí.
Presbítero Fernando 987840019

Casamento

Oremos por nossa igreja, por seus lideres.

DE. Estás convicto de que tudo o que queres dizer-me é
verdade?

Dia 15 de novembro as 19h15

Nascimento

aquilo que me queres contar pelas três peneiras?

– Então, escuta bem! A primeira é a peneira da VERDA-

Convite

Aniversários

Autor: Desconhecido

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"

