Anotações

Escalas:
Manhã: Piano 
 Eric 
Regência 
Fernanda
Noite: Piano 
Lú 
Regência 
Julio
Retiro 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 família não podem ficar de fora.
Inscrições com Patrícia Mello.

Domingo, 01 de Março de 2015

O elevador e os desafios de 2015
Teenstreetbrasil 2016: 
O congresso deste
ano foi uma bênção, e já estamos montando
nossa caravana para 2016.
Pequenos grupos para adolescentes: 
Já
estamos organizando os PGs nas residências,
não deixe seu filho de fora. Pedimos a todos
os adolescentes e seus pais que nos procurem
ainda hoje, para que todos os adolescentes
sejam cadastrados em um pequeno grupo. (Pr.
Billy e Patrícia)
Púlpito  
Neste mês de março, nos cultos de
domingo de manhã, enriquecendo ainda mais
o tema sendo mais que os desafios
,
convocamos a igreja a refletir sobre 
O
desafio de um relacionamento saudável
com Cristo: ʺComo desenvolver uma vida
poderosa de oraçãoʺ
, com base no livro do
Dr Frizzell de título idêntico. Para tanto,
pedimos que adquira o livro na recepção, R$
3.50, e começe a sua leitura imediatamente.
Ampliação do culto infantil 
 A partir deste
domingo, 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.

As obras para a instalação do sonhado elevador
tiveram um bom andamento esta semana.
Assim que os novos banheiros estiverem
prontos, será possível quebrar o restante da
grande
coluna de concreto que está no
caminho do novo acesso do templo, a ser
aberto pela galeria de lojas. É que, para
quebrar essa coluna, será necessário quebrar
também os atuais banheiros da galeria de lojas.
Essas obras trazem um grande desafio para o
nosso orçamento, que já é sem folga. Somente
o elevador está orçado em R$ 79 mil e deve
ser pago em sete parcelas.
Foi exatamente neste ano do elevador e das
obras do novo acesso ao Templo que surgiu o
desafio de entregar 100 mil livros em
Petrópolis, um projeto de R$ 350 mil reais do
qual nossa Igreja irá participar de modo
significativo.
E missões? Nossa Igreja não falha com
missões. No próximo domingo, daremos início à
primeira Campanha, a de Missões Mundiais.
Parece que Deus dá mais desafios exatamente
para os que já estão tabalhando muito.
Juracy Bahia, pr.

Ofertas e Dízimos: Solicite o seu envelope
de dízimos ao tesoureiro da igreja. Se
preferir, faça sua contribuição depositando
(depósito
identificado)
ou
transferindo
diretamente para o Banco Santander, em
favor da Segunda Igreja Batista de Petrópolis,
Agência 3242, Conta
corrente 130001202,
CNPJ:
29.160.314/0001
33.
Entregue
o
comprovante no momento do ofertório.
A BÍBLIA toda em 80 horas
. Nos dias 13 a
16 de março, em comemoração ao aniversário
de nossa cidade. Estamos montando equipes
de quatro voluntários para que cada uma fique
responsável pela leitura durante uma hora.
Procure
a
equipe
organizadora
e
se
disponibilize a participar.
Ação Social: O Departamento de Ação Social
da Igreja agradece a colaboração dos irmãos:
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 Jussara, Marcos Câmara e Carlos
Marcos: PÓ DE CAFÉ
Cidade que Ora
: Você já orou por sua
participação neste projeto que pretende visitar
todas as residências de Petrópolis? Veja
exemplos de quanto é necessário para garantir
a distribuição dos livros:
1 casa  R$ 3,50;
3 casas  R$ 10,50;
10 casas  R$ 35,00;
50 casas  R$ 175,00;
200 casas  R$ 700,00.

Aniversariantes
1
Vânia Lúcia da Silva Rempto
 (24) 22353682/
(24) 988228500
3 Évelin Correa da Silva Dias
 (24) 22447720/
(24) 988519693
4
Lúcia Helena Facre Rodrigues Kyllar

(24)
22432682/(24) 999767067
4
Davi Nicolau Tavares
 (24) 22464291
5
Celso Pereira

(24) 22379520
5
Diego Veras Marques (Dunha)
 (24) 22478905/
(24) 981349806
6
Alexandre Gomes Dias
 (24) 22447720/ (24)
988386091
6
Nizete Fernandes Pereira de Melo
 (24)
22466243/ (24) 992627786
6
Regina
Lucia
Madureira
Ramos

(24)

22421138/ (24) 988630104
7
José Luiz Muniz
 (24) 22913833
7
Pedro Lúcio Pinto Machado

(24) 22447169
7
Robson Ramos
 (24) 22310122
7
Terezinha
de
Almeida
Marques

(24)

988231700

Moção Congratulatória: 
Nosso irmão e
diretor de música da igreja, Júlio César Filpo
de Siqueira, foi homenageado pela cidade
com a Moção Congratulatória por serviços
prestados a Petrópolis. Isso nos faz alegres e
orgulhosos.
Batismos: 
Se você deseja ser batizado, fale
com um dos pastores.
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".
Festa dos PGs 
No próximo sábado, a partir
das 18h, teremos uma festa para quebrar
dieta. Cada PG vai montar uma barraca.
Marque um encontro com seus amigos e traga
muita disposição.
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Arcondicionado
 Foram instalados dois
novos aparelhos de arcondicionado, no
berçário da galeria e numa das classes de
crianças do terceiro andar, a que mais
recebia luz do sol.
CBB  A SIB em Petrópolis foi representada
a
por oito de seus membros na 95
Assembleia Anual da Convenção Batista
Brasileira (CBB), realizada em Gramado,
RS, nesta última semana. Dois ex
pastores
da Igreja foram eleitos para a diretoria da
CBB: pastor Wanderley Marins (presidente)
e pastor Edgar Antunes (secretário). D.
Edna e Pastor Juracy Bahia também foram
eleitos, respectivamente, para a diretoria
da Associação das Esposas de Pastores e
Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O
tema da CBB este ano é “Integralmente
submissos a Cristo”.

