Aniversariantes
21
Zelia Aparecida Nogueira da Silva (24)
22375926
22
Edemir Miranda Oliveira (24) 988551908
22
Gabriela Menezes Fragoso Pires (24)
992656316
22
Jane
Sueli
Piobelli
Salerno
(24)
22457787, (24) 988073047
23
Isac Luís da Silva (24) 22357152, (24)
992611683
24
Elias Batista de Melo(Deybe) (22)
978146897
25
Swami Portella (24) 22426987, (24)
998687171
25
Amanda Marques Hoeltz (24) 22475032,
(24) 988669299
26
Claudio Bastos Vieira (24) 22482762,
(24) 988010363, (24) 998134487
26
Nerlino José Gomes (24) 22356799, (24)
988419424
27
Fernanda da Costa Delgado Pereira
________________________________
Comunicações
Capelania
Hospitalar.
Seminário

dia
4/7/15. Detalhes pelo telefone: 992800634
(Pr. Mário). O objetivo é capacitar a capelania
de forma mais efetiva em hospitais da
cidade. Investimento: R$ 25 (almoço, lanche
e
material).
No
primeiro
encontro,
abordaremos a saúde do ato de visitar nos 3
níveis (físico, emocional e espiritual) e a
relação do visitador com o enfermo, os
familiares e o corpo de funcionários do
hospital. No segundo encontro, vamos
capacitar o grupo para a realização de
projetos específicos, tais como: doutores da
alegria, dia da beleza, boa leitura, contadores
de histórias e outros.

Escala de Música:
Manhã: Piano  dna Regência  Fernanda
Noite: Piano  Lú Regência  Dianie
P
equenos

grupos para adolescentes: Já
estamos organizando os PGs nas residências, não
deixe seu filho de fora. Veja o PG mais próximo de
sua residência e envie seu filho. Endereços:
1
Mosela
 Quintafeira às 19:30h.Casa do Pr. Billy
e da Patrícia. Rua Francisca Gheren Alves.
2
Quitandinha
 Quintafeira às 19:30h. Casa da
Suzana e do Henrique Antunes. 
Rua Acampamento
Raul Veiga, 
às 19h30
. JÁ FUNCIONANDO.
3
Alto da Serra Sextafeira às 19:30h.
Casa do
Dilsinho e da Gabriela. Rua Alfredo Schilick
,
4 00, 
às
19h30
. JÁ FUNCIONANDO.
Novo Pequeno Grupo de adultos:
Já está em funcionamento na casa da irmã Marisa
e tem como facilitadora a Irmã Adriana Soares.
Você que está próximo ao Centro, faça parte: Rua
Aureliano Coutinho, 88, apto 402  Centro, às
19h30.
Confira os demais PGs da nossa Igreja e
participe de um deles:
Edeltinho
Quintafeira às 20h30,na Rua
Fagundes Varela, 70  Duchas (próximo ao Palácio
de Cristal)
Rosane Quintafeira às 20h, na Rua Raul Veiga,
383  Quitandinha (próximo ao condomínio
Varandas do Quitandinha)
Patrícia Bahia Segundafeira às 20h, na Rua
Narciso de Castro, 1106  Quarteirão Ingelheim
(primeira rua à direita depois da Igreja Católica)
Raphael Terçafeira às 21h, na Rua Chile, 106 
Alto da Serra (IAPICondomínio na Rua do Terê
Frutas)
Thiago Tavares Sábado às 20h, na Rua Teresa,
2119, Bl 27, Apt 103  Alto da Serra (BNH do Alto
da Serra)
Leonardo Terçafeira às 21h, na Rua Fagundes
Varela, 70  Duchas (próximo ao Palácio de Cristal).

Domingo, 21 de Junho de 2015

Eu, missionário?

Você já é um missionário! Você leva consigo as
boasnovas da salvação e sua missão é entregálas a
quem encontrar pelo caminho, 
“Portanto ide e
pregai…”.
Queremos, então, que você, um(a) missionário(a),
através de uma ação estratégica do projeto Cidade
que Ora, visite vinte e duas residências e entregue em
cada uma delas um livro sobre oração. Cada
voluntário deverá adquirir seus livros: 22 x R$ 3,50 =
R$ 77,00. Os cinco distritos de Petrópolis serão
distribuídos entre cinco mil missionários visitadores,
uma centena de missionários coordenadores e um
batalhão de missionários intercessores, 
de todas as
denominações.
Nosso alvo é visitar todas as 100 mil residências de
Petrópolis no dia 16 de março de 2016, deixar um
exemplar do livro 
Como Desenvolver Uma Vida
Poderosa de Oração e uma breve mensagem de
salvação e esperança.
Que grande obra! Onde estão os missionários?
Não deixe o seu nome de fora do maior projeto
missionário da história de Petrópolis. Você pode se
voluntariar hoje mesmo. E não se preocupe,
ofereceremos capacitação a todos. Se você tem acesso
à Internet, faça o seu cadastro e/ou se vincule ao
Projeto
Cidade
Que
Ora:
www.atos6.com/cidadequeora
.
Cadastrese também com a Karen ou a Patrícia Melo.
“Senhor, restauranos, assim como enches o
leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que
semeiam com lágrimas, com cantos de alegria
colherão. Aquele que sai chorando enquanto
lança a semente voltará com cantos de alegria
[]trazendo os seus feixes”. (
S l 126.36
)
Edemir Miranda, pr.

Mudança na data das assembleias  
Por
conta das viagens do pastor Juracy Bahia, os
assuntos de junho e julho serão tratados em
uma única assembleia, no dia 08 de julho.
ATENÇÃO: Curso Livre de Música  
Já
temos os seguintes cursos em funcionamento:
Violino (inclusive para crianças de 3 a 6
anos); Sax; Violão; Guitarra; Contrabaixo
Elétrico, Clarinete e Piano. Caso você esteja
interessado, procure o irmão Julio.
Você não é membro da Igreja? Todos
podem estar no cadastro da Igreja. Isso
facilita a nossa comunicação. Basta acessar
www.sibpetropolis.org.br
e
clicar
em
"cadastro"
Revista
no
celular

Acesse

www.batistafluminense.org.br e baixe a versão em
PDF da Revista Palavra e vida em seu celular.

Ação Social: Entrega das Cestas Básicas
toda última terçafeira de cada mês. A sua
colaboração é muito importante.
Classe Amazilde de Lima:
FARINHA DE
MANDIOCA
Classe Heroínas da Fé:
LEITE EM PÓ
Classe
Mensageiros
do
Evangelho:
AÇÚCAR
Classe Jovens: 
MACARRÃO
Classe Adolescentes:
ARROZ
Classe Arautos do Rei:
ÓLEO
Classe Seguidoras de Cristo:
FEIJÃO
Departamento Infantil:
BISCOITO
Classe Semeando:
PÓ DE CAFÉ
Classe Vencedoras:
MOLHO DE TOMATE
Bazar da Ação Social: 
Venha conhecer o
Bazar da Ação social. Todos os domingos de
12h a 13h, no 2º andar da Igreja.

África  O pastor Juracy Bahia deverá
participar da Aliança Batista Mundial, em
julho, na África. Se você também tem
interesse, veja detalhes com Patrícia Bahia.
Culto infantil Ampliado: As crianças
subirão para o culto infantil logo no início do
culto das 19h. Somos muito agradecidos pelo
lindo trabalho realizado pela equipe e
pedimos ainda mais pontualidade dos pais.
Só não temos o culto infantil nos quintos
domingos, para que as crianças também
possam viver a experiência de culto
conagregacional com os adultos.
Batismos  
Se você deseja ser batizado no
dia 
09 de agosto
, fale com um dos
pastores. A
té o dia 09 de agosto, teremos

encontros dominicais, no horário da EBD, às
9h, na área onde funciona a cantina, com os
pastores Billy e Edemir.
Retiro dos Novos  
Teremos um encontro
muito especial com os que desejam ser
membros da Igreja por batismo ou por
aclamação, iniciando no dia 04 de julho, com
o almoço, e terminando no dia 05 de julho,
pela manhã. Cada um deverá pagar R$ 18,00
(que correspondem ao custo do almoço e do
jantar de sábado, e do café da manhã do
domingo). Será necessário levar roupa de
banho e cama.
Novo Amanhecer 
 Interceda a Deus pela
população de Petrópolis. Uma sugestão é
fazer isto no momento da pregação do
Programa Novo Amanhecer, Canal 10  Rede
Petrópolis de Televisão. Cada semana, um
programa novo, veiculado quatro vezes,
sempre às 18h30: domingo, segunda, quarta
e sextafeira.

Reunião da Liderança Maior 
 Assim como
fizemos em janeiro, repetiremos a experiência
no dia 04 de julho, iniciando pontualmente às
9h, sem horário para terminar. Por favor,
agende para não esquecer. Metade do ano de
seu mandato como líder de um departamento
ou ministério já se passou. Prepare seu
relatório e ajuste seu planejamento. 
Se
desejar almoçar conosco, cobraremos
apenas o custo, R$ 8,00.
Não falte!
Lançamento do
Nelson e Lecy:
19h30. Pedimos o
todos neste culto
nosso Deus. Vamos

novo CD dos irmãos
próximo sábado, 27, às
apoio e a participação de
de gratidão e louvor ao
todos celebrar!

Voluntariado: precisamos com urgência de
voluntários
para
ensacar
entulhos
da
construção do templo. Seu envolvimento
equivalerá a uma oferta, na forma de
economia, de, aproximadamente, R$ 10,00
para nossa construção. Procurenos para nos
organizarmos: Pr Billy e Pr Edemir.
Oferta para Missões Mundiais já alcançou
R$ 25.492,77. Louvado seja o Senhor. Vamos
nos
dedicar com entusiasmo agora à
construção do acesso pela galeria e ao
elevador, mas, em setembro, voltaremos a
Missões.
Culto ao Vivo 
– Acesse o site da Igreja –
www.sibpetropolis.org.br – e clique em SIB TV
ao vivo.
SIB no Youtube  As mensagens do púlpito
de nossa igreja estão no Youtube. Se você
desejar, procure por "Segunda Igreja Batista
em Petrópolis" ou “SIB Petrópolis”. Elas
também podem ser acessadas pela aba de
multimídia do site
www.sibpetropolis.org.br

