Anotações

Escala de Música:
Manhã: Piano  Eric Regência  Fernanda
Noite: Piano  Dianie Regência  Julio
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)
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 congregacional com os
adultos.
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
Culto ao Vivo 
– Acesse o site da Igreja 
–
www.sibpetropolis.org.br
– e clique em SIB
TV ao vivo.

Diáconos  Os diáconos terão reunião hoje,
dia 19, às 18h.
Grande Multirão 
No dia 24/04, a partir das
06h00min, teremos um mutirão para limpeza
dos vidros da nossa igreja, pedimos aos
irmãos que se disponham a estarem juntos
conosco nesta tarefa.

Revista
no
celular

Acesse

www.batistafluminense.org.br e baixe a
versão em PDF da Revista Palavra e vida em
seu celular.
Ação Social: O Departamento de Ação Social
agradece a colaboração de todos pelas
doações de mantimentos.

Domingo, 19 de Abril de 2015
O que todos precisam saber... e o que não
precisam
Falamos coisas que devem ser guardadas em
segredo. Guardamos, por outro lado, coisas
que precisam ser reveladas, que recebem um
carimbo dos céus: "Publiquese".
Guarde segredos
. A reverência faz parte da
vida. Quando você fizer o bem, por exemplo,
"não saiba a sua mão esquerda o que faz a
mão direita", como ensinou o Senhor.
Compartilhe
. Alguns compromissos só são
compromissos
quando
publicados.
O
casamento, nossa opção por Cristo, o
Evangelho, são bons exemplos. "E digovos
que todo aquele que me confessar diante dos
homens também o Filho do homem o
confessará diante dos anjos de Deus" (
Lucas
12:8
). Evangelho é anúncio, é proclamação, e
os discípulos são mensageiros.
Não inverta a ordem das coisas
. A inversão
do público/privado parece obra do Diabo.
Descubra o valor do tempo. E tudo que
precisa ser revelado tem o seu tempo devido.
Publicar fora do tempo pode ser tão ruim
quanto publicar o que deve ser guardado. É
um grande desafio segurar uma notícia boa
para ser divulgada também no momento bom.
(Leia
o
texto
completo
juracybahiablog.wordpress.com)

em

Aniversariantes
19 
Jorge Felipe Piccoli Cardoso
(24)988318907
19 
Paulo Antunes Dias (24)22479297
19 
Rosembergue Silva da Silveira
(24)22453669/988011595
20 
Jussara Eler de Carvalho Eiras
(24)22312897/992211751
22 
Alexandre Régis Bonnassieux Fernandes
(Pit Bull) (24)22378776/992282259
22 
Rafael Oliveira de Freitas Silva (Rafael)
(22)22212289/(21)988942662/
(24)988411020
23 
Karina Lúcia Madureira Ramos
(Karina)(24)22421138/988484575/
988630104
23 
Maria Magdalena Sales Tavares
(24)22433267
23 
Paulo Edson Corrêa
(24)22375070/988063655
23 
Sueli Cabral (24)22464060
24 
Erodias de Carvalho Arantes
(24)22318650
24 
Tiago da Silva e Silva
(24)22424444/991633212

Ação Social: 
Venha conhecer o bazar da Ação
Social no Segundo Andar, todos os domingos, de
12h às 13h.

Da Ecologia: é dever e responsabilidade
cristã, biblicamente assim reconhecido, a
defesa do ecossistema, por atitude e ação,
dentro da visão de que cabe ao se humano
“lavrar e guardar a terra”( Gênesis 2.15),
responsável que é pelo meio ambiente,
cabendo nos corrigir as distorções de seitas
heréticas a este respeito.

ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
No próximo domingo, todos os professores
da EBD, bem como seus substitutos,
participarão de uma classe exclusiva para
eles. Nesta ocasião, os alunos ficarão com a
responsabilidade da direção de suas classes.
Professores, nossa classe terá início às 8h30.
Não faltem!
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

ATENÇÃO! Se você é filho(a) de pastor,
procure D. Edna.
Fique atento! 
A qualquer momento, você
poderá ser chamado para uma entrevista
com um dos pastores. O objetivo desse
encontro é conversar sobre o que a SIB pode
fazer para auxiliar em sua vida ministerial,
devocional etc.
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.
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".

Privacidade, menores e segurança
O Templo e suas dependências estão a serviço
da Igreja e da comunidade. A secretaria e a
zeladoria estão orientados a ajudar, desde que
possam
supervisionar
as
atividades,
pessoalmente ou por câmeras.
Nenhuma dependência do Templo oferece
privacidade. Câmeras estão instaladas em
vários locais. Em hipótese alguma será
permitida a presença ou a atividade de
menores sem acompanhamento de adultos,
em qualquer ambiente do Templo, nem
mesmo para fins nobres. Se a porta está
fechada ou não tem vidro, nunca aceite ficar
com apenas uma outra pessoa.
Cada um precisa cooperar e estar atento. Use
as galerias somente quando o salão principal
estiver lotado. Algumas áreas são de uso
muito específico e devem ser acessadas
somente
mediante
convites,
e
com
acompanhamento:
secretaria,
gabinete
pastoral, púlpito, locais com instrumentos de
som ou musicais, tesouraria, cozinha e área
de construção. Se você é visto sozinho nessas
áreas, você naturalmente será suspeito de
qualquer evento negativo que vier a acontecer.
Os responsáveis
olhar os filhos e
nos banheiros. O
a Igreja não tem
perdas.

precisam manter sob seu
pertences pessoais, mesmo
Templo é um local público e
como se responsabilizar por

Todos, em especial os líderes, somos
responsáveis pela segurança. Devemos evitar
atividades em outros locais quando a Igreja
estiver em culto. Precisamos estar atentos a
qualquer situação de risco.

