Aniversariantes do mês
01 Rosângela Célia Faustino
02 Cecília Maria Lúcia do Vale Corrêa(Lúcia)
02 Galdino Gomes Ribeiro
02  Lucienne Tavares Magalhaes
03 Márcia Ribeiro Carvalho da Silva
04 Marcio Regis Bonnassieux Fernandes
04 Marisa Martins Resende
05 Caio Dantas Coutinho
05 Edna Ruth Lima Ribeiro
05Norma Lee Mathews Van Eyken
05Sérgio Luiz da Silva
06 Guilherme de Aguiar Eiras
07Raphael Davi dos Santos
09Celi Miranda Maria
09 Fabio Martins Eiras
10 Cristina Ceschini de Rezende(Cris)
10Jacimar Rodrigues da Silva
10Melissa Fofano Sutter(Mel)
11Fernanda Nogueira da Silva
12Creliam Rute de Souza Antunes
14Wladimir Gátera(Wladi)
15Caio Argon Lima
15Marcos de Sousa Oliveira
17 Juliana de Souza Cabral(Juju)
17 Neide Maria Ferreira Maia
18 Anderson dos Santos Pereira
18  Mônica da Silva Cabral de Souza
19 Jorge Felipe Piccoli Cardoso
19 Paulo Antunes Dias
19Rosembergue Silva da Silveira
20 Jussara Eler de Carvalho Eiras
22 Alexandre Régis Bonnassieux Fernandes
22 Alexandre Régis Bonnassieux Fernandes
23 Karina Lúcia Madureira Ramos
23 Maria Magdalena Sales Tavares
23  Paulo Edson Corrêa
23 Sueli Cabral
24 Erodias de Carvalho Arantes

24 Tiago da Silva e Silva
26  Daniela Cremonez Soares
27 Arthur Rempto Antunes
27 Filipe da Silva e Silva
27 Roselie Appleby Dias de Souza Cabral
28 Carlos Alberto de Moraes
29 Cristiana Bordignon Rodrigues de Araújo
29 Delice Rabelo dos Santos Carrupt
29 Mariléa Duarte Terra
30 Daniel de Oliveira Lima
30 Nair Alves dos Santos

Abril de 2016

Missões Mundiais, é você quem leva
esperança!

_________________________________
Construção Já estamos em uma fase
preliminar ao arranjo final para o elevador.
Vamos orar por bênçãos redobradas nesta
reta final. Interceda!
Mês da EBD Abril é o mês da EBD. Queremos
continuar incentivando seu crescimento na Palavra
de Deus por meio da nossa escola bíblica dominical.
Se ainda não participa ou está com baixa frequência,
aproveite este novo trimestre para começar ou
recomeçar. Não desanime!

Cidade Que Ora É muito bom ver os
resultados da, talvez, maior mobilização
evangélica de unidade, na essência do termo,
e
evangelização
que
esta
cidade
já
presenciou: os sorrisos, as doces lembranças
das equipes se preparando, trabalhando,
subindo ladeiras, as novas perspectivas das
igrejas para o desenvolvimento de seus
ministérios depois do Cidade que Ora, as
pessoas se convertendo, enfim, o céu
descendo em Petrópolis. A Deus nossa
gratidão e nosso louvor, pois foi Ele que nos
permitiu viver tudo isso! Não nos esqueçamos
das portas se abrindo para receber o
presente, isso nos motivará a continuar
“indo”…

Você já parou para pensar sobre a importância
da representatividade que temos, no mundo todo,
através da Junta de Missões Mundiais?
JMM é
uma organização missionária da
Convenção Batista Brasileira, com atuação em
mais de 85 países. Seu trabalho consiste na
expansão do Reino de Deus além das fronteiras
do Brasil, no despertamento e preparo de
vocacionados para missões, entre muitas outras
ações que contribuem para a proclamação do
evangelho no mundo. Seus projetos contribuem
especificamente
com
quatro
áreas
de
desenvolvimento humano:
a luta contra a
pobreza e a fome; a educação; a saúde; e o
desenvolvimento comunitário.
E, mais importante que essa informação e essa
consciência, é saber que você faz parte disso!
Quando você ora, contribui, participa, você é a
força necessária para as ações práticas no campo
missionário. Por isso, alegrese, sofra as dores
dos que estão sem esperança, seja solidário às
lutas vividas por nossos missionários e contribua
para que os braços deles não parem de
trabalhar!
Pr. Edemir

EBD  2º Trimestre
 Jovens e Adultos: SOS para a família!
Não perca a excelente oportunidade de
refletir, aprender e praticar os temas da
nossa nova revista da EBD  “Planejando a
família com Deus”. Não pense que o
bemestar familiar virá automaticamente ou
que as soluções para os problemas que
enfrenta (com finanças, cônjuge, pais,
irmãos, filhos, netos etc) não passam por
você… Invista no conhecimento da Palavra de
Deus e ouça bons conselhos para uma vida
familar satisfatória e guiada por Deus.
Dediquese e tenha bons estudos!
 Adolescentes: para que ter medo?
A nova revista teen tem como tema “a
mensagem do apocalipse”. Nada melhor
que uma boa aventura pelo livro do
apocalipse de João para você pensar sobre
tudo que te cerca: a vida  por que existo? ,
o Futuro  qual será o meu destino? Quando
eu morrer, o que será de mim?, o mundo
em que vivemos  Existirá alguma justiça
para as injustiças?  etc.
Não fique de fora dessa viagem que tirará o
seu fôlego. Não vai dizer que está com medo
do apocalipse?! “Arrume” as malas e não
falte a uma aula sequer! Até lá...
ABERTURA DO TRIMESTRE
Café da manhã e encontros temáticos
Para celebrarmos a chegada do novo
trimestre, realizaremos nosso tradicional e
delicioso café da manhã: 2º domingo, 10,
às 8h30. Não se atrase, pois às 9h15
iniciaremos nosssos encontros: Jovens e
adultos no templo e Adolescentes na sala
deles. Traga sua família e visitantes.

Confira os Pequenos Grupos:
Pequenos grupos para adolescentes:
1 Mosela Quintafeira às 19h30. Casa do
Guilherme Rempto.
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.
Pequenos grupos para jovens:
1 Alto da Serra I  Sábado às 19h. BNH do Alto da
Serra, Thiago Tavares.
2 Alto da Serra II  Quarta às 21h. Próximo à
vistoria do DETRAN, Mariana Antunes.
3 Alto da Serra III  Sábados às 18h. Rua Alfredo
Schilick, Lucas Pombo.
4 Quarteirão Ingelhein  Quinta às 20h. Primeira
rua à direita depois da Igreja Católica, Patrícia Bahia.
5 Duchas  Terça às 21h. Próximo ao palácio de
Cristal, Leonardo Antunes.
6 Rio de Janeiro (Tijuca)  Terça às 20h. Próximo ao
Mundial da Haddock Lobo, Raphael Davi.
Confira os demais PGs:
1 Aureliano Coutinho (Marisa)  Quinta às 19h30.
2 Duchas (Edeltinho)  Quinta às 20h30. Próximo
ao palácio de Cristal.
3 Quitandinha (Rosane)  Quinta às 20h. Próximo
ao condomínio Varandas do Quitandinha.
CARAVANA LIVE 2016  As inscrições estão
abertas! Procurar o quanto antes Guilherme Eiras e
Nicole Oliva para pegar o carnê!
CULTO JOVEM O nosso culto de jovens acontece

Departamento de Ação Social: Fazer Ação Social
significa trabalhar no campo da injustiça, pois vivemos
num mundo extremamente desigual!
Este é um privilégio que Deus nos dá para fazermos a
diferença nesta terra e trazermos para a nossa realidade
a justiça do Reino de Deus!
Bazar da Ação Social: Terçasfeiras das 17h às 19h e
todos os domingos das 12h às 13h, no 2º andar da
Igreja. Venha participar conosco das atividades!

" Nisto conhecemos o que é o amor:Jesus Cristo deu a
sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por
nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e,
vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer
dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em
ação e em verdade". ( 1 João 3:1618 )
“Best Age” Terceira Idade em movimento toda
última quartafeira do mês às 17h.

MiNISTÉRIO DE EVANGELISMO INFORMA:
CULTOS

EVANGELÍSTICOS:

Você

já

pode

solicitar um culto em sua residência, basta
entrar em contato pelo Whatsapp de número 21
971296906 ( Ir. Claudio Bastos )

ou pela

todo 2° sábado do mês!! Venham adorar a Deus
com a juventude #TamoJunto!! (em abril o culto
será no dia 16/04).

secretaria da igreja. Prioritariamente Segundas

CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS A
campanha de missões já está a pleno vapor. Você já
definiu seu alvo pessoal? Mobilizese também com
sua classe para iniciativas missionárias de
arrecadação de fundos. E, acima de tudo, seja um
agente missionário no seu dia a dia. LEVE
ESPERANÇA aonde quer que você vá!!

EVANGELISMO DE MORADORES DE RUA e

ou Sextasfeiras.
NA

PRAÇA DA LIBERDADE:

Dia 30 de Abril a partir das 9h, na Sib, para
treinamento teórico e prático. Inf. Pr Billy e
Claudio Bastos.

