Aniversariantes
29 Pedro Messias Fernandes de Melo 22350070/
981106672
30 Sandro de Oliveira Alves 22313457
30 Manoel Batista dos Santos Sobrinho
22913187
31 Rita de Cassia Albuquerque de Paula Oliveira
31110160/ 988336651
01 Guilherme Pencinato Rempto 22422674/
992545270
01 Maria Cecília do Nascimento Lopes 30651718/
988248653
03 Fábio de Castro Sampaio Warwar
03 Zilfa da Silva Grijó 2248 8505
Pastor escreve à Convenção Batista Mineira
sobre semana em Petrópolis:
Olá amados, graça e paz em Cristo Jesus!
Sou grato a Deus por tudo o que Ele tem feito
por mim, família e ministério. A cada dia tenho
visto as maravilhas de Deus em todas as áreas
da minha vida. Vejo a graça Dele sendo
derramado a cada dia, o mover do seu Espírito
transformando e fazendo dos Seus planos, o
melhor para a minha vida.
Essa viagem para Petrópolis marcou-me, vi o
cuidado de Deus, o tratamento Dele, sua forma
de conduzir as coisas. a maneira como os irmãos
nos
trataram,
o
que
vimos,
ouvimos,
presenciamos
e
aprendemos,
foi
algo
espetacular.
Cada
ministração,
cada
palavra
de
encorajamento, orientações que de fato serão
muito importantes para os nossos ministérios.
Sem contar das refeições. O Pr. Juracy com
toda a sua equipe, nos deram o seu melhor. Os
chefes de cozinhas com as suas maravilhosas e
deliciosas refeições, coisas de primeiro mundo.
O lugar fantástico; fomos bem acolhidos e
recepcionados pelos irmãos da Segunda Igreja
Batista em Petrópolis.

Enfim, o que mais posso dizer?
Agora resta-nos colocar em prática tudo o que
ouvimos. e fazer o melhor para Deus.
Quero agradecer a todos vocês, que oraram,
investiram, apoiaram, acreditaram, e me
motivaram para essa missão.
Que Deus os abençõe e continue fazendo de
vocês servos abençoados, capacitados para
investir na obra do Senhor Jesus.
Pastor Leonardo - PIB em Monte Azul / MG

ESCALA DE MÚSICA:
Manhã: Piano  Edna Regência  Fernanda
Noite: Piano  Lú Regência  Julio
RETIRO ESPIRITUAL 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 e Mariléia.
Manancial 2015: Adquira já o seu. Valor:
R$10,00. Os interessados podem procurar as irmãs
Edna, Isabel ou Shirley.
Você não é membro da Igreja? Todos podem
estar no cadastro da Igreja. Isso facilita a nossa
comunicação. Acesse www.sibpetropolis.org.br e
clique em "cadastro".
Batismos: Se você deseja ser batizado, fale com um
dos pastores.
Culto ao Vivo: Acesse o site da Igreja –
www.sibpetropolis.org.br – e clique em SIB TV ao
vivo.

Domingo, 28 de dezembro de 2014
Solidariedade para a mobilização
Em Jeremias 42.14, o povo quer voltar ao Egito para
não ouvir mais o som da trombeta, o som que
mobiliza para a batalha. Esse é um estado de
aposentadoria da alma, quando você não quer mais
ouvir falar de lutas.
Afirmamos que nos deixaremos mobilizar somente se
tais condições forem atendidas. Enquanto isso,
continuamos
nosso
processo
de acumulação,
entusiasmados apenas com o que for relacionado aos
nossos projetos.
Às
vezes
somos
excessivamente
críticos.
Questionamos as ideias e as motivacões de quem toca
a trombeta. É bom sermos criteriosos, visto que
realmente há muito engano, mas se nunca nos
deixamos mobilizar, isso revela algo sobre nós e não
sobre os mobilizadores.
Seja para socorrer pessoas em graves necessidades,
seja para doar sangue ou para apoiar uma boa
campanha, sejamos solidários.
“Em qualquer lugar em que ouvirdes o som da
trombeta, dali vos ajuntareis a nós. O nosso Deus
lutará por nós”. (Neemias 4.20)
Juracy Carlos Bahia, pr

Culto das 19h

Culto das 10h20

Comunicações

“2015: Vivendo a alegria e perfeição”
“Ano novo sob a bênção divina”
Processional Instrumental: CC – 60  Coroai
Processional Instrumental: CC – 411 – Dia
Festivo
Prelúdio Instrumental: CC – 296  Consagração
Oração

Prelúdio Instrumental:

CC – 1  Antífona

Oração

Leitura Bíblica : (Sl 128)

Leitura Bíblica em uníssono: – ( Jo 13.3435)

Dirigente: Bemaventurado todo aquele que teme o
Senhor e anda em seus caminhos.

Novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns

Homens: Pois comerás do trabalho das tuas mãos;
serás feliz, e tudo te irá bem.

também vos ameis uns aos outros. Nisto

Mulheres: Em tua casa, tua mulher será como a
videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira
ao redor da tua mesa.

amor uns aos outros.

Dirigente: Assim será abençoado o homem que
teme o Senhor.

Oração

Homens: O Senhor te abençoe de Sião, para que
vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da
tua vida e veja os filhos de teus filhos.

Boasvindas aos visitantes

aos outros; assim como eu vos amei, que
conhecerão que sois meus discípulos: se tiverdes
Participação Musical  Nélson & Lecy

Equipe de Louvor: 2 Cânticos

Avisos
Entrega de Dízimos e Ofertas

Todos: A paz esteja sobre Israel!

Culto Infantil: Crianças até 8 anos de idade

HCC – 25 – Tu ÉS Fiel, Senhor!

Oração

Inspiração Musical: Brilho Celeste

Participação Musical: Hevelyn

Oração

Mensagem: Pr. Edemir Miranda de Oliveira

BoasVindas aos Visitantes

Cântico Congregacional: CC – 135  Louvor

Avisos
Entrega de Dízimos e Ofertas:
Grandioso És Tu!

HCC – 52 –

Oração
Inspiração Musical: Karen
Mensagem: Pr Juracy Carlos Bahia
Cântico Congregacional: CC – 375  Segurança
Poslúdio Instrumental: CC – 398 – Sou Feliz

Poslúdio Intrumental: CC – 556 – Findase
Este Dia
Recessional Instrumental:
Exultação

CC – 15 –

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
Cidade que Ora  Você já orou por sua participação
neste projeto que pretende visitar todas as residências
de Petrópolis?
Revista no celular  Acesse
www.batistafluminense.org.br e baixe a versão em
PDF da Revista Palavra e vida em seu celular.
Entrevistas: 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, vinculado quatro vezes (domingo,
segunda, quarta e sextafeira) sempre às 18h30
Ofertas e Dízimos: Solicite o seu envelope de
dízimos ao tesoureiro da Igreja. Se preferir, faça sua
contribuição depositando (depósito identificado) ou
transferindo diretamente no Banco Santader, em
favor da Segunda Igreja Batista de Petrópolis, Agência
3242,
Contacorrente
130001202,
CNPJ:
29.160.314/000133. Entregue o comprovante no
momento do ofertório.

