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°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

Domingo 28de dezembro de 2014
Boletim número 440
RUA. CIDADE DIADEMA, 700– PQ MARIA HELENA,SUZANO/SP

O MARAVILHOSO CONSELHEIRO
“... e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus
Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz” Is 9.6
O profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico,
abriu as cortinas do tempo, e mostrou com grande
clareza, a identidade do Filho de Deus. Apresentou-o
como Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da
eternidade, Príncipe da paz. Jesus é Maravilhoso Conselheiro porque suas palavras são espírito e vida. Todo
aquele que ouve suas palavras e nele crê tem a vida
eterna. Jesus é Maravilhoso Conselheiro porque os
aflitos encontram nele uma fonte inesgotável de paz,
os enfermos a cura completa, e os perdidos o caminho
de volta para Deus.
Jesus é Maravilhoso Conselheiro porque restaura os
caídos, e devolve a esperança aos que vivem atormentados pelo medo e pela culpa. Por intermédio de seu
poder os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados
e os mortos ressuscitam. Suas palavras quebram os
endurecidos e restauram os quebrantados.
Seus ensinos iluminam as mentes entenebrecidas e
suas obras manifestam seu excelente poder. Jesus é
Maravilhoso Conselheiro porque seu ensino foi exemplificado pela sua vida. Sua vida foi a avalista de suas
palavras. Pregou com sabedoria e com poder. Falou
aos ouvidos e aos olhos. Pregou e demonstrou. Agora
mesmo ele pode restaurar sua alma, curar suas feridas
e fazer tudo novo em sua vida.
Referência para leitura: Isaías 9.1-7

As palavras de fim de ano

Essa década de 2010 revelou muitas
surpresas para mim. Mal começou e em
2011 perdi minha mãe e em seguida meu
sogro. Em 2013 lá se vão meu pai e minhas
tias Maria e Nair. Mas as emoções não pararam
por aí. Em junho tive meu primeiro e único
AVC. O primeiro AVC agente nunca esquece!
Um mês internado e mais quatro de fisioterapias
e tratamentos. Já 2014 foi meu ano de recuperação, recuperação que não terminou ainda.
Já completei um ano de retorno ao trabalho.
Mas, o período da internação confirmou a minha
convicção na fé em Cristo. O médico de plantão
disse a respeito do meu vizinho de leito:
"teremos morte cefálica", uma noite trouxe e
demonstrou aos auxiliares de enfermagem um
atestado de óbito e estava ensinando como
proceder e disse mais: "teremos mais".
Achei que fosse eu, então, fiz uma auto
análise e cheguei a conclusão que não era
o meu caso, eu tinha total controle
(lembrando que, do AVC até hoje, jamais
perdi a consciência do que se passava
ao meu redor) então pensei: se for também,
não tenho do que temer, sei para onde vou.
Quanto à 2015, esse será de muito trabalho e
luta: presidência da UPH, volta ao Coral,
aula na EBD, secretaria da EBD, etc...
Haja coração!
Feliz 2015 a todos!

Fernando Aguiar

Pedidos de oração
Oremos por Sergio que luta na justiça por causas trabalhistas, e sua família que passa por necessidade ele deixou seu pedido de oração pelo site da igreja.
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.

Ensine o evangelho a
seus filhos com esta obra
de R.C. Sproul. Veja os
pequenos seres chamados de os luzeiros passarem pelos principais estágios da Bíblia: criação,
queda e redenção.
Editora fiel
custa um pouco mais que
uma ida ao Mcdonalds.

Atenção para o fim de ano da Quarta

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

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

para 2015

02– Edson e Andreia

Nomeações

12-José Augusto e Debora
17– Eli e Alexandra
18– Osmar e Lúcia

Batismos

22– Vander e Vilma

Pública Pr

27– Francisco e
Maria de Lurdes
28-Jacob e Nacilde

ofissão de fé

