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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

“Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de
vós...” 2Co 8.9
O Natal é a festa que proclama de forma eloquente o amor de Deus por nós.
Seu amor foi demonstrado não apenas em
palavras, mas, sobretudo, em ação abnegada. Seu
amor não foi escrito em tábuas de pedra, mas nas
páginas do nosso coração. Seu amor não foi imposto por obrigação, mas motivado pela graça. A
graça de Deus é um favor imerecido endereçado
a pecadores indignos.
Jesus deixou a glória eterna que tinha com o Pai,
a companhia dos anjos, e veio a este mundo,
nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para viver
entre nós e ser um de nós, exceto no pecado. Sendo rico, se fez pobre para tornar-nos ricos. Três
verdades devem ser aqui observadas.
A primeira delas é que a riqueza de Jesus decorre do
fato de ele ser o criador e o dono do universo. Tudo foi feito por ele e para ele. Riquezas e
glórias pertencem a ele.
Dele é o mundo e tudo o que nele existe. Não
há um centímetro sequer do universo que Jesus
não seja o dono. A segunda verdade é que Jesus,
ao encarnar-se, tornou-se pobre. Nasceu numa
família pobre, num berço pobre e cresceu como
um homem pobre, que não tinha onde reclinar a
cabeça. A terceira verdade é que pela sua
pobreza, tornamo-nos ricos. Ele abriu mão da
glória para nos levar para a glória. Ele abriu mão
de sua riqueza para tornar-nos ricos, muito ricos!
Cada dia

As palavras de fim de ano
Mudanças sempre são boas
Há uma frase que diz que nós temos medo do novo.
Acredito, realmente, que temos medo daquilo que desconhecemos e não é diferente comigo.
Há um ano estava com toda a mudança empacotada
mais uma vez. Afinal, já tinha mudado de casa e de
cidade várias vezes. Agora, era uma mudança para a
cidade da qual saíra a 30 anos.
Uma nova igreja, novos amigos, novas perspectivas,
novo emprego, tudo novo... Isto traz medo e uma certa
ansiedade.
Isto me levou a ficar preocupada e passei a me questionar: como será estar em uma igreja onde muitos
membros são aqueles que eu convivi na minha mocidade? Como será esse novo campo de trabalho? Como
serão as pessoas com as quais irei trabalhar na escola?
Será que vou me adaptar em São Paulo com sua garoa e
frio depois de tantos anos em lugares quentes?
O novo se apresenta sempre a nossa frente e muitas
vezes temos medo dele. Nesses anos de vida ministerial
e experiências acumuladas, descobri que vale a pena
mudar. Mudar nos renova, nos anima, nos encoraja,
nos motiva e nos desafia. Era assim que me sentia ao
me deparar com essa nova realidade na minha vida e
da minha família.
Um retorno é sempre desafiante e o tem sido.
Este ano, onde tantas coisas mudaram na minha vida, posso dizer, com certeza, que Deus tem me carregado no colo. Voltei para perto da família, de onde saíra a
30 anos; voltei para perto dos filhos, que já estavam
longe a 6 anos; voltei para perto de amigos que não
convivia a muito tempo. Adentrei uma igreja que me
recebeu e acolheu e só tenho a agradecer a Deus por
pessoas tão especiais e sempre digo que é bom conhecer novos irmãos, que lutam pela mesma causa.
Aprendi, mais uma vez, que Deus tem seus planos
que são insondáveis, mas são perfeitos. Ele nos trouxe
até aqui porque tem um propósito.
O novo nos dá medo? Sim. Mas tenho sempre em
mente o versículo do livro de Neemias 6.9: “Porque
todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As
suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora,
pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos.”

O novo nos dá medo? Sim, mas é preciso mudar e estar a
aberto para novas experiências. Isto tem me feito amadurecer
na fé, tem me feito depender mais de Deus e confiar inteiramente em seus propósitos para minha vida.
É fácil? Não, não é fácil, minha vida tem sido de desafio e
entrega, pois Deus sabe o que é melhor para mim.
Aprenda, também a confiar e esperar em Deus. Abrace a obra
do Senhor com desejo de ver mudança na tua vida e na tua
igreja. Ele pode estar te chamando para algo novo e isto é desafiador mas te fará forte e experiente na fé.
Que Deus abençoe este novo ano e que seja um novo ano
cheio de novas perspectivas e que, principalmente, seja um ano
de mudança e renovação na vida de cada irmão.
Maria Lúcia da Costa M. Silva

Atenção para o fim de ano da Quarta
Teremos lindos louvores divididos em duas
cantatas, a primeira
dia 21 de dezembro com o Coral Semear
intitulada:

e outra dia 24 de dezembro
com a UCP intitulada
A UCP

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.

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

casamento

E no dia 31 de dezembro teremos um culto de
gratidão a Deus por este bom ano que finda,
teremos:

Nomeações

02– Edson e Andreia
12-José Augusto e Debora
17– Eli e Alexandra

Batismos

18– Osmar e Lúcia

ofissão de fé

Pública Pr

22– Vander e Vilma
27– Francisco e
Maria de Lurdes
28-Jacob e Nacilde

para 2015

E que venha

