ESCALA DE MÚSICA:

Aniversariantes
01
Marlene

Martins

dos

Santos

Gomes


22356799/ 993039449/ 992190231
02

Carly Moreira Mattos dos Santos
 22475687
03

E lisabete Vieira Pujol Bittencourt
 22212912/
992998356
Jorge


Noite: Piano  
Julio 
Regência  
E ric
RETIRO ESPIRITUAL de PÁSCOA: 
De 2 a 5 de
abril de 2015 no Hotel Fazenda Cheiro do Mato, em
Sapucaia. As vagas são limitadas, e você e sua

03

Paulo Cardoso

2 2472073/ 988477412
03

Manhã: Piano  
Bruna 
Regência  
E ric

Luis

Ramos

da

Costa

família não podem ficar de fora. Inscrições com

(Jorginho)


Pimentel

do

Couto
 
2 2357854/

04
Iracema

Machado

de

Andrade

Pires


Cristina

de

Oliveira

Rolim

Siqueira


site

www.sibpetropolis.org.br

e

clique

em

lado do quadro de avisos e atualize ali mesmo o seu
cadastro.

22462146/ 988098200
04
Delma

o

“Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua
direita” (Mateus 6:3). Por conta de textos como esse,
alguns piedosos crentes querem entregar seus
dízimos anonimamente. Há até líderes que estimulam
essa prática.

"cadastro" ou dirijase ao stand que se encontra ao

22311729/ 988643799
04
Isabel

RECADASTRAMENTO DE MEMBROS: Estamos
sempre atualizando o cadastro de membros; acesse

981741585/ 21045105

Dizimista anônimo

Patrícia Mello.

22456105/ 988074981
04
Thalita

Domingo, 01 de Fevereiro de 2015

Lucia Fernandes do Amaral Cabral


22371314/ 981420101

Batismos: 
Se você deseja ser batizado, fale com um
dos pastores.
Manancial 2015: Adquira já o seu. Valor: R$10,00.
Os interessados podem procurar as irmãs Edna,

Não há dúvidas de que devemos evitar fazer alarde
dos nossos feitos, especialmente quando apenas
cumprimos nosso dever.
Em nosso complexo mundo, entretanto, toda oferta
precisa ser devidamente contabilizada. Igrejas sérias
mantêm rígidos e transparentes controles de suas
finanças. Tudo é registrado e pode (deve) ser
conferido pelo doador.

Isabel ou Shirley.
Comunicações

Teenstreetbrasil 2016: 
O congresso deste ano foi
uma bençao, e agora já estamos montando nossa

Cidade que Ora
: Você já orou por sua participação

caravado para 2016. Adolescentes, jovens e até

neste

as

adultos que queiram saber maires informações sobre

residências de Petrópolis? Veja exemplos de quanto é

o evente e que desejarem participar procurem o Pr

necessário para garantir a distribuição dos livros:

Billy e a Patrícia Mello ainda hoje.

projeto

que

pretende

visitar

todas

1 casa  R$ 3,50;
3 casas  R$ 10,50;

Pequenos grupos para adolescentes: 
Já estamos

10 casas  R$ 35,00;

organizando os Pgs nas residencias, não deixe seu

50 casas  R$ 175,00;

filho de fora. Maiores informações com Pr. Billy e

200 casas  R$ 700,00.

Patrícia.

Quando seus dízimos são registrados em seu nome,
isso favorece também o seu próprio controle. Numa
dúvida, você pode verificar os registros de suas
contribuições.
A igreja não publica uma lista de dizimistas. Portanto,
ninguém corre o risco de receber glórias por ser fiel
contribuinte. O anonimato serve apenas para criar
facilitações ao erro.
Nosso Deus é um Deus de ordem.
Juracy Carlos Bahia, pr



Culto das 10h20

Culto das 19h


Avisos
Entrega de Dízimos e Ofertas:

“Superando as perversidades do coração
através do arrependimento”

Cegueira e Vista

Processional Instrumental: 
CC – 160 – A Fé
Contemplada
Prelúdio Instrumental:
CC – 40 – Amor de Cristo
Oração

Processional

Oração

“Superando o particularismo: Deus se
compadece de todos”

Instrumental:

CC –

267

–

CC – 396 –

Culto Infantil – 
Crianças até 8 anos de idade

Salvação Pela Fé

Participação Musical: 
Renato

Prelúdio Instrumental: 
HCC – 282 – Tem

Mensagem: 
Pr. Juracy Carlos Bahia

Misericórdia de Mim, Senhor

Cântico Congregacional:

Leitura Bíblica: 
(Dt 1.39; Sl 36.6,7
)

Oração

Estou

Dirigente: 
E vossos meninos, de quem dissestes:

Leitura Bíblica: 
(Jó 36.1011; Is 1.16; Jr 26.3;

Poslúdio Intrumental: 
CC – 270 – Resolução

Por presa serão; e vossos filhos, que, hoje, nem

25.5)

Recessional

sabem distinguir entre bem e mal, esses ali entrarão,

Dirigente: Abrelhes também os ouvidos para

Segurança

e a eles darei a terra, e eles a possuirão.

instrução e mandalhes que se convertam da

Todos: 
A tua justiça é como as montanhas de Deus;

iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão

os teus juízos, como um abismo profundo. Tu,

seus dias em felicidade e os seus anos em

Senhor, preservas os homens e os animais. Como é

delícias.

preciosa, ó Deus, a tua benignidade!

Mulheres:

a

CC – 344 – Deus Cuidará de Ti

Instrumental:

CC


–

375

–

Comunicações
Lavaivos,

purificaivos,

tirai

a

maldade de vossos atos de diante dos meus
olhos; cessai de fazer o mal.

Inspiração Musical: 
Suave Louvor
Oração

Homens:

Boasvindas aos Visitantes

então, me arrependerei do mal que intento

Avisos

fazerlhes por causa da maldade das suas ações.

Entrega de Dízimos e Ofertas
: CC – 37 – Amor
Glorioso
Oração

CC – 266 – Tal Qual


Bem

pode ser que ouçam

e se

convertam, cada um do seu mau caminho;

Todos: 
Converteivos agora, cada um do seu

ALMOÇO NA IGREJA:
Cardápio de hoje
: Carré
assado ao molho de laranja e limão; Frango com
espinafre e muçarela; chuchu, vagem, cenoura e
ovos cozidos no azeite.
Cardápio do próximo domingo: Bolo de batata com
carne e requeijão; Peito de frango a rolê com cenoura
e linguiça; caponata de berinjela; salada padrão.

mau caminho e da maldade das suas ações, e

Novo Amanhecer: Interceda a Deus pela população

habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos

de Petrópolis. Uma sugestão é fazer isso no momento

Momento de Oração  
Posse do Pr. Edemir

pais, desde os tempos antigos e para sempre.

da pregação do Programa Novo Amanhecer, Canal 10

Cântico Congregacional:

HCC – 280 – Se Sofrimentos eu Causei, Senhor

– Rede Petrópolis de Televisão. Cada semana um

Mensagem: 
Pr. Edemir Miranda
Cântico Congregacional: 
CC – 7 – Maravilhas
Divinas
Poslúdio Instrumental:
CC – 398 – Sou Feliz
Recessional Instrumental: 
CC – 25 – Amor

Oração
Equipe de Louvor: 
2 Cânticos
Boasvindas aos visitantes

programa novo, veiculado quatro vezes (domingo,
segunda, quarta e sextafeira), sempre às 18h30.
Culto ao Vivo: 
Acesse o site da Igreja –
www.sibpetropolis.org.br – e clique em
SIB TV ao vivo.

