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EPÍSTOLA AOS ROMANOS

Congregação

Paulo… separado para o evangelho de Deus…

Jardim Boa Vista

acerca de seu Filho
(Romanos 1:1-3)
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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.

No momento, vamos pular algumas frases desses
primeiros versículos de Romanos para analisarmos
aorigem e o conteúdo básico das boas novas que
Paulo pregava.
O Evangelho é a mensagem divina da salvação. Onde mais a salvação poderia se originar para uma
raça degenerada pelo pecado como a nossa? Paulo
não pregava uma religião inventada pelos homens.
A mensagem dele era baseada em uma revelação
divina. Seu conteúdo é o Senhor Jesus Cristo, o
Filho de Deus. E assim como o Evangelho se diferencia das demais religiões mundanas por sua origem, há também um grande contraste em sua mensagem. Todas as religiões tentam ensinar meios
pelos quais o ser humano pode redimir a si mesmo.

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

Mas tais esforços estão destinados ao fracasso: são
como escadas fincadas na terra que tentam alcançar
o céu.

Escrevendo a bíblia

E AGORA

A Bíblia possui uma infinidade de versões, traduções, encartes,
linguagens e estilos. Com o passar do tempo, de acordo com as
mudanças culturais sociais e tecnológicas, as Escrituras Sagradas foram adaptadas a diferentes formatos.
Para mostrar como a publicação seria se fosse escrita na era
dos blogs, a jovem norte-americana Cindy Brandt escreveu ao
site Huffington Post, como seriam alguns posts.
Os internautas encararam a lista como algo prático, informativo e, ao mesmo tempo, divertido.

Como será a nossa bíblia ? Qual será sua
aparência? Será escrita em papel ou será
digital? Os irmãos curiosos com este projeto
“Redigir a bíblia em um ano”
procurem o pastor você tem uma semana
de 07 /12/ 2014 até 11/ 2015.

Uma escada pode ter mais degraus que a outra, porém,
sem exceção, todas são muito curtas.
A salvação vem de cima, não de baixo! Deus enviou Seu
Filho ao mundo: Jesus Cristo Se tornou Homem e morreu pela culpa dos pecadores perdidos. O abismo entre
o homem e Deus que surgiu por causa do pecado só
pode ser transposto pela cruz de Cristo.
Além disso, somente em Jesus Cristo podemos conhecer quem é o verdadeiro Deus. Ele Se revelou perfeitamente em Seu Filho. A cruz do Calvário prova a santidade e a justiça divinas. Ele não pode deixar o pecado
impune. No entanto, como é amor também, Ele nos deu
o Seu Filho para que todo aquele que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:16).
Devocional Boa Semente

Veja as sugestões que jovem deixou para os autores
bíblicos:
-“Cinco coisas que não devemos dizer aos amigos em momentos de dor”, por Jó.
-“7 maneiras de conhecer o Reino de Deus”, por Jesus Cristo.
-“4 maneiras de ser entregue por seus irmãos”, por José.
-“O que não devemos fazer durante uma viagem”, por Ló
(aviso: Você pode ser transformado em uma estatua de sal.
-16 descrições do amor, com base em 1 Coríntios 13.
Para Cindy, a Bíblia, com certeza, teria mensagens de
blogueiros convidados. Veja um exemplo:
João: "Hoje, estou honrado em porder escrever sobre a Revelação. Adoraria que todos os seguidores daqui dessem uma
passada no blog do João, para lerem alguns dos meus pensamentos."
Twitter

Aniversários
Nascimento

Casamento

15—Lucas Barbosa 22—José Anysio
e Fátima
27—Andreia
Campos
30—Joaquim Lima
Bittencourt

Pedidos de oração
Oremos pelo pequeno Henrique, sobrinho do
Presbítero Fernando que com apenas dois meses
esta internado na uti com uma bronquiolite depois de uma cirurgia para retirada de uma hérnia.

Moisés: "A transmição dos 10 mandamentos será feita ao vivo
pelo Twitter. Siga #MonteSinai"
Davi: "Uau, Golias era maior do que eu pensava! CadeMinhaPedra?"
Lázaro: "Fui morto. Agora vivo. #perspectivas"
Jesus: "Ide e fazei discípulos, os batizando em nome do P, F e
ES #ComissãoCompleta"
Paulo: "Na prisão com @Silas. sem medo, apenas cantando
#HinosdaHarpa".

Oremos por nossa igreja, por seus lideres.
Oremos por nosso país.

Vamos Comemorar.

Blogs Sincronizados

Dia 06 de dezembro

Neste formato, os blogueiros sincronizam suas ideias e as discutem entre si:
Hey Mateus, Marcos, Lucas e João! Esta é a mensagem: "A
vida, morte e ressurreição de Jesus" – escrevam suas próprias
versões e vamos conversar!

"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"

Venha para o chá de bebê da

Mais uma ovelhinha vai nascer!

aqui na igreja
a partir das 16h.

Redação iGospel Informações: Huffington Post

Se quiser incluir um pedido de oração para o
mês de novembro entre em contato com o editorial do boletim.

Atenção

