Aniversariantes
21
Abel de Carvalho Salles

22
Gabriela de Aguiar Eiras

22 
Elisabeth Cely Mesquita
22
Tânia Ignacia de Andrade Teixeira

22
Priscila Estela de Souza
22 
Marcelo Piobelli Sutter
25
Carlos Henrique Antunes de Siqueira
25
Higor Silva de Azevedo

25
Henrique dos Santos Antunes
26
Katia Cristina Gongra Rodrigues

26

Lucas Batista da Silva
_________________________________
Anotações
_________________________________
_________________________________
_________________________________

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 19h30. Casa do Pr. Billy
e da Patrícia.
2 Quitandinha
 Quintafeira às 19h30. Casa da
Suzana e do Henrique Antunes.
3 Alto da Serra Sextafeira às 19h30. Casa do
Dilsinho e da Gabriela.
Novo Pequeno Grupo de Jovens:
Já está em funcionamento na casa de Lucas Pombo
um pequeno grupo para jovens. Todo sábado às
18h na Rua Alfredo Schilick Alto da Serra.
Tel(24)988248145.
Confira os demais PGs da nossa igreja e
participe de um deles:
Marisa Quintafeira às 19:30h, Rua Aureliano
Coutinho. Tel:(24) 22429057 Facilitadora: Adriana
Soares
Edeltinho
(próximo

Quintafeira
ao

Palácio

às

de

20h30,

Cristal).

Duchas

Tel:

(24)

98111647
7
Rosane

Quintafeira

às

20h,

Quitandinha

(próximo ao condomínio Varandas do Quitandinha).
Tel: (24) 988649067
Patrícia Bahia Segundafeira às 20h, Quarteirão
Ingelheim (primeira rua à direita depois da Igreja
Católica). Tel: (21) 981195844

_________________________________

Raphael

_________________________________

(IAPICondomínio na Rua do Terê Frutas). Tel: (24)

Terçafeira

às

21h, Alto da Serra

988015854

_________________________________

Thiago Tavares Sábado às 19h, Alto da Serra

_________________________________

(BNH do Alto da Serra). Tel: (24) 988261074

_________________________________

Leonardo Terçafeira às 21h, Duchas (próximo ao
Palácio de Cristal). Tel: (24) 981509434

Domingo, 20 de Setembro de 2015

Mate seu inimigo com 4 tiros
Esta eu ouvi de um pastor amigo: que Jesus
ensinou a matar nossos inimigos com quatro
tiros, conforme Lucas 6.2631. É verdade que
todos temos opositores e eles crescem à medida
que nos tornamos mais efetivos, mais parecidos
com Jesus, mais sal da terra e mais usados por
Deus. Devemos ser respeitados pela nossa
conduta, mas “ai daqueles que são sempre
elogiados”. Jesus quer dizer que não é missão do
cristão ser amiguinho do mundo.
Temos inimigos, mas não somos inimigos. Não
cabe ao cristão perseguir objetivamente para
prejudicar qualquer pessoa. Essa coisa de que o
outro é o meu problema não é cristã.
O texto ainda mostra que o caminho para essa
quase utopia é assumir um compromisso de
obediência ao padrão de Deus: “Faça com os
outros o que gostaria que fizessem com você”.
Jesus nos ordena viver um ideal mais elevado: a
lei do amor, o que somente é possível com os
recursos de Deus.
Então, acabe com seus inimigos: ameos, e eles
ficarão tontos, constrangidos; façalhes o bem, e
eles cairão por terra; fale bem deles, e eles
perderão o fôlego; e, então, dêlhes o tiro de
misericórdia: ore por eles.

Juracy Carlos Bahia

Tarde

de

Talentos

Departamento

de

A

Ação

equipe

do

Social

está

promovendo a Tarde de Talentos, que será
realizada no dia 26/09/15 (sábado), às 15h. O
evento consiste em promover e divulgar o
trabalho dos irmãos membros da SIB que são
autônomos (pedreiros, marceneiros, pintores,
bombeiros

hidráulicos,

costureiros,

eletricistas,

motoristas,

faxineiros,

vendedores, advogados, dentistas, cuidadores
de idosos, fisioterapeutas, babás, músicos,
artesãos,

cozinheiros,

pizzaiolos,

guias

EBD  Novo trimestre: O próximo trimestre
se aproxima e com ele a expectativa de um
novo tema, que já nos entusiasma: "O tempo
está próximo  Apocalipse".

ATENÇÃO: Curso Livre de Música  Se você

É com muita alegria que comunicamos que
estará conosco, na abertura do trimestre, o
autor da revista, Pr. Valtair Miranda (Pib de
Neves e Prof. do Sem. do Sul). Nosso
encontro não acontecerá mais no domingo,
04/10, e sim no dia 30/09, quartafeira, às
19h30, e será realizado em parceria com a
ABAPE, pois também será uma grande
prestação de serviço às igrejas que utilizam
nossa literatura.

6

turísticos etc). Neste dia haverá também

Participe, colabore, ore e divulgue!

apresentação dos grupos musicais da igreja,

Bom final de trimestre a todos!

cantina e bazar social. O lucro da cantina e do

continuem contribuindo com suas ofertas e

Palestras em Escolas: As palestras estão a
todo vapor. São diversas formas de ajudar:
você pode ser um voluntário orando, ajudando
no
clubinho
bíblico,
participando
das
palestras,
tornandose
um
palestrante,
organizando o café para os professores, entre
outras atividades. Mais informações com Pr.
Billy, Angélica Antunes, Eduardo Antunes,
Mariana Antunes, Patrícia Bahia e Patrícia
Mello. Ore e Participe!

alimentos. Nossa despensa está quase vazia.

SIB no Youtube  As mensagens do púlpito

bazar arrecadado neste dia será direcionado
para a obra da igreja. Inscrevase o mais
rápido

possível

com

a

equipe

do

Departamento de Ação Social (Angélica, Sônia
Rempto, Aladir ou Manoel).
Ação

Social

Pedimos

aos

irmãos

que

Bazar da Ação Social: Conheça o Bazar da
Ação social. Todos os domingos de 12h a 13h,
no 2º andar da Igreja.
Culto ao Vivo – Acesse o site da Igreja –
www.sibpetropolis.org.br – e clique em
TV ao vivo.

SIB

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.b

r

está

interessado

em

aprender

a

tocar

instrumentos, procure o irmão Júlio. Temos os
cursos de Violino (inclusive para crianças de 3 a
anos),

Sax,

Violão

e

Guitarra

em

funcionamento.
Cidade que Ora: 16 de Março de 2016. O que
você dará de presente a Petrópolis?
Ação Social  "Previsto na Lei Orgânica da
Assistência Social (Loas), o benefício garante o
pagamento de um salário mínimo mensal às
pessoas com 65 anos ou mais que não tenham
meios de manter seu sustento e que, ao longo
da vida, não tenham contribuído para o INSS."
(Revista Exame). Podem receber o BPC
(Benefício de Prestação Continuada): Idosos,
com idade de 65 anos ou mais, cuja renda per
capita familiar seja inferior a 1/4 (um quarto)
do salário vigente; Pessoas com deficiência, de
qualquer idade, incapacitadas para a vida
independente e para o trabalho, com renda per
capita inferior a 1/4 do salário mínimo vigente.
Famílias que são atendidas pelo Departamento
de Ação Social da SIB já estão sendo orientadas
a respeito. Você conhece alguém que poderia
ser beneficiado?
Novo ritmo da construção
: Se, por um lado,
o Fundo de Reserva chega ao fim, por outro,
contratamos uma nova equipe de construção.
Agora, teremos duas frentes simultâneas,
dobrando os nossos gastos, mas também
reduziremos o tempo de conclusão da obra.

