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O AUTOR DA VIDA QUE MORREU
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“... Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo
as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou
ao terceiro dia...” 1Co 15.3,4
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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

Aquele menino que nasceu numa manjedoura,
trabalhou numa carpintaria e morreu numa cruz
é o autor da vida. Ele tem vida em si mesmo e
não deriva sua vida de ninguém, antes, é ele
quem a todos dá vida, respiração e tudo o mais.
Ele é a fonte tanto da vida biológica como da vida espiritual. Jesus definiu a si mesmo como “a
vida”. Quem tem Jesus tem a vida; quem não
tem Jesus não tem a vida. Sendo ele o autor da
vida, deu sua vida em nosso resgate. Voluntariamente se entregou para morrer em nosso lugar e
em nosso favor.
Por ser o autor da vida, a morte não pôde retê-lo.
Ao contrário, ele entrou nas entranhas da morte,
arrancou seu aguilhão e matou a morte. A morte
morreu na morte de Cristo, pois ele triunfou sobre ela ao ressuscitar dentre os mortos. Jesus é a
ressurreição e a vida e todo aquele que nele crê
nunca morrerá eternamente, pelo contrário, passou da morte para a vida.
Jesus não morreu como um mártir. Sua morte
não foi um acidente nem sua ressurreição uma
surpresa. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a nossa
justificação, segundo as Escrituras. Aquele que é
o autor da vida, deu sua vida para reavê-la.
Aquele que é o autor da vida, morreu e ressuscitou para que nós, mortos em nosso delitos e pecados, pudéssemos viver eternamente.
Cada dia

As palavras de fim de ano

Atenção para o fim de ano da Quarta

Uma mensagem de Esdras Jr. para a família do coração e da fé!

Teremos lindos louvores divididos em duas
cantatas, a primeira
dia 21 de dezembro às 19H com o Coral Semear
intitulada:

2014, ano que poderia ser esquecido do
nosso calendário familiar! Sim, foi um ano
muito difícil para todos nós, quem nos conhece sabe! Mas escrevo aqui hoje com o
coração grato a Deus, sim grato, pois tenho
muitos motivos para agradecer! Neste mesmo ano que perdi meu Pai (Esdras) ganhei
a Camily a mais nova flor do nosso jardim,
resposta de Deus as nossas orações, como
não Agradecer? Eu agradeço a DEUS pela
família linda que Ele me deu. Ana Clara filha muito amada e que tem alegrado as
nossas vidas com seu jeitinho carinhoso e
meigo de ser, uma Esposa maravilhosa,
uma Mãe especial, Avós inigualáveis, Irmãs
cuidadosas, Cunhados amigos, Sobrinhas
lindas, Tios presentes e Primos inseparáveis e amigos. 2015 está bem próximo e a
minha oração é para que Deus continue
derramando
chuvas de bênçãos sobre nós...
Um abraço em
todos!

Esdras Junior

e outra dia 24 de dezembro às 20H
com a UCP intitulada

Pedidos de oração

“UCP”

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
02– Edson e Andreia
12-José Augusto e Debora
17– Eli e Alexandra
18– Osmar e Lúcia
22– Vander e Vilma
27– Francisco e
Maria de Lurdes
28-Jacob e Nacilde

E no dia 31 de dezembro às 20H teremos um culto de gratidão a Deus por este bom ano que finda, teremos:

Nomeações

para 2015

Batismos

ofissão de fé
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