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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

No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus! Os dois discípulos,
ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus.
João 1: 35-37
Dentre as tarefas que devem marcar a vida de uma
igreja, creio que a principal, deve ser a de formar
seguidores de Cristo.
O texto em acima, mostra um importante momento
na vida de João Batista, quando o mesmo, apresenta
os seus discípulos a Jesus e em seguida, os mesmos
abandonam João e passam a seguir a Jesus. E o que
mais me admira é a ausência de reação da parte de
João Batista. Não há nenhum tipo de apelo pra que
eles fiquem , pra que não prossigam, João ao que nos
dá entender o texto, assiste passivamente, a partida
dos seus discípulos.
Talvez se estivéssemos no lugar de João, fossemos
tentados a dizer aos discípulos: “hei! não vão não!,
fiquem aqui!” No entanto o que ignoramos é que o
silencio, ou a ausência de reação por parte de João
nada mais é do que a compreensão de sua missão.
Ele sabia que o propósito principal de sua tarefa era
formar seguidores de Cristo. Ele não desejava ter pra
si um grupo particular de seguidores (ainda que isso
tenha acontecido como podemos observar em Atos
19). A grande ambição de João Batista era a de fazer
com que todos se tornassem discípulos de Jesus.
Penso amados irmãos que temos muito a aprender
com esse homem. Em muitos momentos tudo o que
queremos é aumentar o rol de membros, ganhar pessoas para o nosso grupinho, mantê-las cativas ao
nosso modo de pensar, de agir, fazer com que elas se
tornem defensoras de nossos pontos de vista e ideologias. Quando na verdade, as pessoas não têm que
nos seguir, elas precisam seguir a Cristo.

Nenhuma Igreja consegue cumprir de maneira íntegra
e fiel aos seus propósitos se não internalizar esse objetivo, que é o de transformar cada pessoa em uma seguidora fiel de Jesus. Até porque amados, o que vai
contar para a eternidade, não será a cor denominacional, nem tampouco o pastor que o batizou, nem mesmo o tempo de membresia da Igreja. O que realmente
conta é se seguimos a Jesus ou não.
Uma grande Igreja não é aquela que possui um grande
patrimônio, nem tampouco a que tem o maior rol de
membros, uma grande Igreja é aquela que transforma
seus membros e congregados em fiéis seguidores de
Cristo. Pessoas que estejam mais comprometidas com
a visão e o ideal de Cristo, do que com suas próprias
ideias e convicções.
Que Deus nos capacite para Isso
Presbítero Marcus Bortoloti

Aniversários
Nascimento

Casamento

27—Andreia Campos

22—José Anysio
e Fátima

30—Joaquim Lima
Bittencourt

Pedidos de oração
A loja de Deus
Entrei em uma loja e vi um anjo no balcão.
– Santo anjo do Senhor, o que vendes?
Respondeu-me:
– Todos os dons de Deus.
– Custa muito caro?
– Não, tudo é de graça.
Contemplei a loja e vi vasos de vidro de fé, pacotes de esperança, caixinhas de felicidade e sabedoria.
Tomei coragem e pedi:
– Por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão Dele,
vidros de fé, bastante alegria e felicidade eterna para mim e
para minha família.
Então, o anjo do Senhor preparou um pequeno embrulho que
cabia na minha mão.
– É possível, tudo aqui?
O anjo respondeu sorrindo:
– Meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos,
apenas sementes. Plante a sua e seja feliz.
Autor: Desconhecido

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.

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.

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.

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"

