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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.

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
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Para onde Estamos indo?
Fiz uma aliança com Deus: que ele não me
mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras
Sagradas, que me dão instrução abundante e
tudo o que preciso conhecer tanto para esta
vida quanto para o que há de vir. (Martinho
Lutero)
Um dos princípios abraçados ao longo dos anos pelos
presbiterianos é a compreensão da Bíblia como única
e suficiente regra de fé e prática. O que em termos
práticos significa que : a Bíblia precisa ser entendida
como o padrão de todas as coisas que ocorrem na
vida da Igreja e de seus membros.
Para nós a Bíblia se revela como a autoridade final,
em toda e qualquer questão na vida do crente e da
Igreja, acima da palavra do pastor, presbítero, diácono, ou qualquer outra organização ou liderança da
Igreja, quando a “Bíblia falou, tá falado!”.
Vivemos num momento histórico dentro do evangelicalismo brasileiro onde há uma verdadeira proliferação de práticas e ensinamentos que em nada se alinham com a pureza das sagradas escrituras. Vivemos
hoje um cristianismos marcado pelo sincretismo: é o
cristianismo da rosa ungida, do sabonete abençoado,
de uma ênfase extremada nos milagres espetaculosos, nas curas mirabolantes, mais que fala muito
pouco sobre os dois maiores mandamentos: amar a
Deus sobre todas as coisas,e o próximo como a nós
mesmos.
Creio que vivemos os tempos nos quais Paulo afirma
que: ... “...não suportarão a sã doutrina; pelo
contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as
suas próprias cobiças, como que sentindo
coceira nos ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.” 2
Timóteo 4:3-4

E o nosso grande desafio diante desse quadro é:como viveremos de maneira coerente com aquilo que dizemos
acreditar em meio a esse turbilhão de práticas e ensinamentos?
Acredito irmãos que nesse tempo, se quisermos edificar uma Igreja que agrade a Deus, precisamos abraçar as seguintes atitudes:
1 ) não nos colocarmos como juizes dessa ou daquela Igreja, dessa ou daquela prática. Essa missão não nos cabe. A
obra não é nossa e no tempo certo, O Senhor há de julgar o que cada um tem feito.
2) conhecermos, amarmos e praticarmos de maneira constante a palavra. Fazermos da Bíblia não um amuleto, ou
livro de receitas ( que só é aberto em ocasiões especiais), mas amarmos de tal maneira a Bíblia que a semelhança
do salmista todos possamos declarar:
Quanto amo a tua lei! É a minha meditação, todo o dia!
Salmo 119:97
Vivendo em Comunhão
“Nós já aprendemos a voar como os pássaros,
a nadar como os peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos".
Martin Luther King Jr - pastor batista norte-americano e líder da luta pelos direitos civis na América do Norte
Ao olharmos para as páginas do Novo Testamento,percebemos que a Igreja primitiva se estabeleceu sobre três
palavras chaves: Pregação, Serviço e Comunhão.
Esses três ideais que eram muito mais do que palavras, expressavam os valores da Igreja de então, elas manifestavam ao mundo em todos os aspectos que havia uma coerência entre o ensino e a prática.
A pregação era acima de tudo, com a vida, ora orando ora testemunhando. O serviço, era a tônica dos relacionamentos da vida da Igreja, onde havia disponibilidade em cada um abrir mão daquilo que era seu, para que o
“nosso” pudesse ser construído. E a comunhão era talvez um dos mais belos exemplos já experimentados em toda
história humana.
O texto bíblico chega a declarar em atos 4:34 “entre eles não havia necessitado algum..” . Pense na força dessa expressão: Necessidade Zero!
Quão diferente da realidade do cristianismo atual, onde poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Viver em
comunhão significa lutar pra que em nossa comunidade possamos dizer, aqui vivemos o principio de necessidade
zero.
E seria um reducionismo absurdo acharmos que necessidades se restringem apenas as questões materiais, ao pagamento de uma conta, a uma bolsa de alimentos, as necessidades mais importantes do ser humanos só podem
ser vistas pelos olhos do coração.
Acredito amados irmãos que nenhum de nós deve passar pela desdita de chorar sem ter com quem compartilhar
as lágrimas, de sofrer sem ter com quem compartilhar, de declarar como Davi no Salmo 142:4
“Olhei para a minha direita e vi; mas não havia quem me conhecesse; refúgio me faltou; ninguém
cuidou da minha alma”.
Viver em comunhão não é uma questão de escolha ou gosto pessoal, mas sim a única maneira de sobrevivermos
num mundo marcado por tanta indiferença.
Tenho orado pra que a denúncia feita pelo pastor batista Martin Luther King Jr, não se cumpra em nosso meio,
mas que sobre nós possa ser dito: Eles sabem viver como irmãos!
Que Deus nos abençoe e nos capacite para essa missão!
Presbítero Marcus Bortoloti

Aniversários
Nascimento

Casamento

15—Lucas Barbosa

22—José Anysio
e Fátima

27—Andreia Campos
30—Joaquim Lima
Bittencourt

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.

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"

