Anotações

Escala de Música:
Manhã: Piano 
 Eric 
Regência 
Fernanda
Noite: Piano 
Dianie 
Regência 
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".
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.
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)
Ampliação do culto infantil: 
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.

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
Batismos: 
Se você deseja ser batizado, fale
com um dos pastores.
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.

Domingo, 22 de Março de 2015

Marcos de Compromisso
Quando fugia do irmão, Jacó viveu uma
experiência marcante com Deus...Fez uma
espécie de juramento para si mesmo e aos
céus. Se a sua jornada fosse abençoada, ele
serviria a Deus e daria o dízimo de tudo. A
pedra ungida era agora um marco para não se
esquecer da experiência vivida.
Além da rotina, precisamos de experiências
com Deus que nos levam a grandes decisões
de vida. Elas ocorrem com maior frequência
quando da exposição à Palavra de Deus, na
oração e na atitude de desapego. Esses
encontros impulsionam nossa caminhada,
como a base de um foguete empurra a cápsula
para cima. Podem ser desejados e buscados,
mas muitas vezes são provocados pelo próprio
Deus.
...Precisamos fazer a manutenção dos pontos
que marcaram nossas vidas, incluindo, e
especialmente, aqueles que marcaram nossa
vida espiritual... Como esquecer um pacto com
Deus, se Ele ainda continua comprometido?
Viva experiências com Deus que possam
empurrar você bem alto. Faça marcos que
impeçam que sejam esquecidas e cuide desses
marcos para que não se percam com as
mudanças que o tempo causa em quase tudo.
(Veja
o
artigo
completo
em
https://juracybahiablog.wordpress.com/2015/03/19/
marcosdecompromisso
)

Aniversariantes

22
Estelita
Pereira
Lima
Bastos

(24)
22458670, (24) 988315921
23
Francine Munis Bitencourt Pereira
(24)
22310793 , (24) 988159223
23
William Alexandre de Oliveira (William
Oliveira)
24
Gabriela Nicolau Tavares
(24) 22464291 ,
(24) 988633929
26
Zilda Maia de Medeiros

(24) 22911180
26
Dora Hulda Rocha
(24) 22425269
27

Alexandre
dos
Santos
Júnior

(24)
988547674
27
Maria Aparecida Gomes Rempto

(24)
22422674
27
Taís Pimentel do Couto
(24) 22357854
28
Júlia Bordignon Rodrigues de Araújo
(24)
22454264 , (24) 992457742
____________________________________
Culto Cantado : 
Realizaremos no culto da
noite do dia 29 de março um culto cantado.
Quem
pode
participar?
Duetos,
trios,
quartetos, grupos instrumentais, bandas e
corais.
Procurem o irmão Julio para agendar sua
participação.
Venham!
Vamos
oferecer
louvores à Deus!
Terceira Idade: 
Hoje haverá programação da
terceira idade no Segundo andar da Igreja às
17:30h. Tema:”Compartilhando a palavra
lida”.
Cardápio de hoje: Rocambole de carne
moída recheado/ Filé de frango com creme
branco de Espinafre e Muçarela/ Brócolis ao
alho e óleo. 
Sobremesa:
Pavê de ameixa
Cardápio da próxima semana: Carré ao
molho de laranja e limão assado/ Bolo de
batata de frango com queijo e manjericão/
Salada Padrão crua/ Repolho e vagem
refogados. 
Sobremesa:
Torta de sorvete

Missões
 Estamos em Campanha. Ore em
favor de Missões Mundiais. Participe.
EBD
Abril, é o mês da Escola Bíblica Dominical e
queremos que seja um mês digno dessa
horanda história… Vamos juntos?
Programese:
Inauguraremos o mês da EBD com o nosso
Painel de Abertura do Trimestre 
que

acontecerá na 
quartafeira, 01/04, às

19h30. Aguardamos um momento muito
edificante, especial e motivador! O coral
celebrai cantará. Logo após a abertura, nos
confraternizaremos no segundo andar. Não
deixe de vir e traga toda família!
Os Temas das revistas para o próximo
trimestre são: “O que todo crente precisa
saber”?, para os jovens e adultos e “Salmos
vivos”, adolescentes.

Ministério de Família
Está chegando: 
“Coração, voz e violão”,
versão 2015, ainda melhor! Ainda não
participou de nenhum? Este é um encontro
para pessoas de todas as idades e
configurações
familiares:
divorciados,
casados, viúvos e solteiros. Neste encontro,
relembramos as canções que marcaram as
nossas vidas e fazemos isso com vários
instrumentos e muita animação.
Então anote:
Próximo sábado, 28, às 19h30, na casa
dos irmãos Abel e Sônia  Rua Alfredo
Schilick, 96, Alto da Serra. Obs.: na
entrada da Chácara Flora.
Leve um suco ou refrigerante e um prato de
doce ou salgado.
Cantina Missionária : 
Hoje à noite após o culto,

haverá cantina solidária da Classe Seguidoras de
Cristo. 
Cardápio
: Pastel e Salsichão.

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 atividades 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 ficará suspeito por
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.

