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:

Aniversariantes
28
Cristiane Araújo Souza Barbosa

28
Davi Fernandes de Melo(Davizin)

28
Thatiane
Papoula Kloh

da

Rocha

Pessôa

Rezende

29
André Luiz Martins Herzog

30 
Viviane da Costa Rodrigues Herzog
02
Pedro Eler Eiras

03 
Irenice Rabelo Feliciano
03
Márcia Deolindo

_______________________________________
Comunicações

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 19h30, Rua Aureliano
Coutinho. Tel:
Adriana Soares
Edeltinho

(24)

22429057.

Quintafeira

às

Facilitadora:

20h30,

Duchas

Atenção MCA: 
participe da comemoração de
aniversário:
Data: 3/10, sábado, às 16h – levar um prato
de salgado;
Data 4/10, domingo, às 19h – vestuário: blusa
branca, calça preta e echarpe lilás.

(próximo

Palestras em Escolas: 30/09 Escola Maria
Campos Manhã e tarde. Tema: Bullying
05/10 Escola Rubens Bomtempo manhã,
tarde e noite. Tema: Violência

Patrícia Bahia Segundafeira às 20h, Quarteirão

Terceira Idade:
Hoje, às 17h, acontecerá a festa
da Primavera, onde estaremos elegendo a nossa
rainha Primavera. Traga uma flor e uma fruta de
sua preferência. Traje: Primaveril
Palestra: A felicidade do idoso

ao

Palácio

de

Cristal).

Tel:

(24)

98111647
7
Rosane

Quintafeira

às

20h,

Quitandinha

(próximo ao condomínio Varandas do Quitandinha).
Tel: (24) 988649067
Ingelheim (primeira rua à direita depois da Igreja
Católica). Tel: (21) 981195844
Raphael

Terçafeira

às

21h, Alto da Serra

(IAPICondomínio na Rua do Terê Frutas). Tel: (24)
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, 27 de Setembro de 2015

Eficazes no Repasse do Bem
Estamos numa corrida de bastão, estamos todos em
missão e temos o dever de repassar vida. O apóstolo
Paulo disse ao seu filho na fé: “E o que de mim, entre
muitas testemunhas, ouviste, confiao a homens fiéis,
que sejam idôneos para também ensinarem os outros”. (2
Timóteo 2:2). No mesmo texto, ele compara o bom
discípulo de Cristo a um atleta, a um soldado e a um
agricultor,
todos
conhecidos
pela
objetividade,
sagacidade, pelo esforço e pelo seguimento a rigorosos
planos.
Nossas “armas” são diferentes, a motivação é diferente,
o cronograma e os resultados são diferentes, mas o fato
é que mesmo os "mocinhos" da história precisam ser
objetivos. Estamos subordinados a práticas limitadoras,
não bélicas, por exemplo, mas contamos com uma força
ilimitada do Alto.
Neste ministério de todos e de cada um, podemos filtrar
o mal agregado ao Bem original que nos foi dado. Sim, à
luz de 2 Coríntios 12.9, o que temos a repasssar está
literalmente em nossa relação com Deus, e não em
nosso poder político, econômico ou argumentativo.
Tentar repassar o bem próprio, sem consciência de que
tem origem em Deus, é um tipo de arrogância. “Porque
não faço o bem que quero, mas o mal que não quero
esse faço” (Romanos 7:19). Repassemos o Bem, não o
bem.
Juracy Bahia, pr.

Privacidade, menores e segurança
O Templo e suas dependências estão a serviço da
Igreja e da comunidade. A secretaria e a zeladoria
estão orientadas a ajudar, desde que possam
supervisionar as atividades.
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.
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 precisam manter sob seu olhar os
filhos e pertences pessoais, mesmo nos banheiros. O
Templo é um local público e a Igreja não tem como se
responsabilizar por perdas.
Todos, em especial os líderes, somos responsáveis
pela segurança.
Devemos evitar atividades em outros locais quando a
Igreja estiver em culto. Para diminuir a área a ser
supervisionada, isolamos todos os espaços onde não
há uma atividade agendada. Use as galerias somente
quando forem abertas pelos introdutores, o que ocorre
quando não há mais lugares no salão principal.
Ação

Social

Pedimos

aos

irmãos

que

continuem contribuindo com suas ofertas e
alimentos. Nossa despensa está quase vazia.

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".
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.
Participe, colabore, ore e divulgue!
Obs.: as revistas do novo trimestre ainda não
chegaram. Você também pode acompanhar a
liberação
da
revista
online
em
www.batistafluminense.org.br
.
Gisele Barreto
Coral Celebrai  Na última terçafeira, dia
22/9, participamos de um culto no CTO
(Centro de Tratamento Oncológico). Foi uma
bênção! Sentimos profundamente a presença
de Deus entre nós, e especialmente entre os
internos e funcionários. Cantamos hinos de
louvor, e o Pr. Billy levou uma mensagem
profunda de encorajamento, com base no
amor e no amparo de Deus. Concluímos o
culto com um abraço fraternal em todos os
que lá estavam. Com certeza saímos de lá
muito melhores do que entramos, pois não
existe nada mais importante do que servir ao
Senhor. Que Deus continue abençoando este
local que presta um grande serviço à nossa
comunidade. Oremos por eles!

Cidade Que Ora  Novidades!
Estamos muito entusiasmados e felizes com o
que Deus está fazendo! Mais e mais pessoas,
líderes e igrejas estão entrando no projeto.
Acabamos de fechar uma parceria através da
qual será possível cobrir todo o Carangola; virão
cerca de 250 voluntários de fora, incluindo nossa
congregação no Vale do Carangola. Em virtude
do grande apoio que receberemos de igrejas e
pessoas fora de Petrópolis, nossos trabalhos
começarão no sábado, 12/03, antes do feriado,
já que no dia 16/03 é feriado apenas em nossa
cidade. Convide igrejas e ministérios de
cidades vizinhas para estarem conosco.
Uma outra novidade: fizemos contato com o Dr.
Frizzel, autor do livro que distribuiremos, e o
convidamos para estar conosco no dia 16/03/16.
Já imaginou que grande fechamento?
Nossos jovens e adolescentes estão com o alvo
de formarem três equipes de 50 voluntários, que
serão uma grande força para o projeto. Nossa
EBD, nossos Pg’s, departamentos, o ministério
infantil, NOSSA IGREJA, todos estão envolvidos
e entusiasmados com esta grande obra! Temos
muitas áreas de atuação no projeto além da
distribuição dos livros; procurenos e dê sua
contribuição. Deus quer te usar!
Pr. Edemir

