Enfeite sua
casa com o
anjo, para
recordar o
momento que
ele contou aos
reis magos
que Jesus
havia nascido
Cole o
desenho em
papel mais
durinho
pinte bem
bonito,
recorte e
monte.
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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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Avisos para o boletim até quinta–feira com Sandra,
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por e-mail dra.fan@uol.com.br
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É TEMPO DE SERVIR:
NASCEU O SERVO POR EXCELÊNCIA
Lendo a história do nascimento de Jesus Cristo, conforme o texto de Mateus 1.18-25, somos logo lembrados de que tal nascimento foi obra do Espírito Santo.
O anjo que visitou Maria disse que o propósito da sua
visita era o de que ela conceberia um filho por obra
do Espírito, para restaurar toda a criação de Deus. O
anjo também a disse que todo aquele acontecimento
tratava-se do cumprimento da promessa de Deus
anunciada pelo profeta: Eis que a virgem conceberá e
dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome
Emanuel (Is 7.14). Portanto, o nascimento de Jesus é
também compreendido como o nascimento da Palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Foi por esta Palavra que Deus criou
todas as coisas; é por esta Palavra que Deus faz surgir
a vida; é por esta Palavra que somos todos alcançados
pelo poder do evangelho.
É tempo de servir! Natal é tempo de agradecer pela
Palavra encarnada. É tempo de avaliar o quanto temos nos disposto a servir ao Cristo, que é cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo. Infelizmente, o
comércio vem por longas datas entorpecendo a mente
do povo cristão e das pessoas acerca do real significado do Natal de Cristo. Este período de celebração
cristã vem sendo convertido em oportunidade para se
acumular dividendos ou transferir para os presentes
a nossa tentativa de reatar laços familiares.
Não devemos ser radicais a ponto de nos negarmos às
festividades diversas desse período. Porém, não podemos perder o foco de que a festa e celebração fundamentais para nós cristãos é o nascimento de Jesus
Cristo, salvador do mundo. E, como retribuição ao
inefável dom gratuito da salvação, devemos aproveitar o tempo para servir a Jesus, o salvador do mundo.
Presbitero Marcus Bortoloti

As palavras de fim de ano
Em outros anos pedi para algumas pessoas da
igreja que escrevessem sobre seu ano suas experiências boas e ruins, buscando assim representar a
vida do cristão e suas perspectivas para o futuro.
Este ano abro esta sessão escrevendo sobre Pão
de Queijo, o qual intitulo.
Esmurrar os pães de queijo.
Aqui em casa o pão de queijo é muito apreciado e
sempre quentinho, mas quando as meninas eram
pequenas ele sempre parecia mais quente, do que
realmente estava então eu abria os pães para que
elas pudessem comer até que um dia a Maria Luiza descobriu um jeito de esfriar o pão sem precisar de ajuda. Colocou o pequeno pão na mesa
ficou em pé na cadeira e com toda força deu um
murro, toda feliz disse “Agora posso te ajudar
deixa eu fazer pra Fá” Deixei que ela esmurra-se
os pães dela e da irmã, depois da bagunça e muita
careta. “Mãe eu aprendi e agora sou grande, mas
esse aprender dói muito”.
Isso me leva a pensar nos pequenos momentos,
nas nossas pequenas bagunças com nossas famílias. Agradeço a Deus por cada momento que pude ficar perto de minha família. Agradeço a todas
as risadas, a todas as lágrimas, por todos os amigos que reuni em casa. Agradeço a todo aprendizado que tive com dor ou não, agradeço este ano
de perdas muito dolorosas e chegada de muitos
bebês. Que nunca falte gratidão no meu coração,
e que na minha mesa nunca falte a alegria em
esmurrar os pães de queijo.

Sandra Maria

Aniversários
nascimento
01 Therezinha Pizzolato
02 Lucia Monteiro
04 Washington Barbosa
06 Osmar Leandro
08 Aparecida Spitt
10 Ana Clara
10 Tereza Cristina
13 Bianca
16 Felipe
17 Sinésio
28 Otávio
30 Pedrina

Com muito carinho que

casamento
02- EDSON E
ANDRÉIA
12-JOSÉ AUGUSTO E
DÉBORA
17- ELI E
ALEXANDRA
18- OSMAR E
LÚCIA
22- PRESB VANDER E
VILMA
27- FRANCISCO E
MARIA DE LOURDES
28-JACOB E
NACILDE

Convidam para seu casamento
dia 13 de dezembro de 2014 às 19h.
No templo da 4ªIPS
E AGORA
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 já começou
de 07 /12/ 2014 até 11/ 2015.

Pedidos de oração
Agradecemos as orações ao pequeno Henrique
pois seu quadro é de progressiva melhora, já se
alimenta sem ajuda da sonda, em poucos dias
teremos uma possível alta.
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.
Natal (com inicial maiúscula) é o nome da festa religiosa cristã
que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura central do Cristianismo. O dia de Natal, 25 de dezembro, foi estipulado pela
Igreja Católica no ano de 350 através do Papa Julio I, sendo mais
tarde oficializado como feriado. A Bíblia não diz nada sobre o dia
exato em que Jesus nasceu e por isso a comemoração do Natal
não fazia parte das tradições cristãs no início. O Natal começou a
ser celebrado para substituir a festa pagã da Saturnália, que por
tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro.

Ficou curioso escute em http://irmaos.com/podcast

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"

