Aniversariantes do mês
01 
Martins dos Santos Gomes
02
Carly Moreira Mattos dos Santos

03
Elisabete Vieira Pujol Bittencourt(Bete)

03

Jorge Luis Ramos da Costa(Jorginho)
03 
Paulo cardoso
04
Delma Lucia Fernandes do Amaral Cabral
04
Iracema Machado de Andrade Pires

04
Thalita Pimentel do Couto

04
Isabel Cristina de Oliveira Rolim Siqueira

08
Cecília Rosa de Avellar
08
Edelto dos Santos Antunes(Edeltinho)
08
Pedro Azevedo Viana da Silva

08
Nila da Costa
09 
Elizabete Elisa Pereira Paiva
09 
Hélio Fernandes Leite
09
Sebastião Claudio Nogueira

11
Messias Baptista de Mello
13
Camilly Costa de Mello

13
Silvana Miosso de Oliveira Marques

13
Leonardo Eiras Antunes(Leo)
14
Alan da Cunha Lacerda
15
Ellen dos Santos Procópio Salles

16
Gabriel dos Santos Barenco
16
Nilza dos Santos Oliveira

18
Rafael Braga Wagner
19
Fernanda Machado Ribeiro

20

Wilson Gonçalves de Azevedo
21
Carla Vieira Gonçalves de Melo

23 
José Olímpio Alves Pombo(Pombo)
23
Paulo Sergio Domingues Moreira(Ps)

24
Ana Maria da Conceição da Silva

Confira


os Pequenos Grupos:

Pequenos grupos para adolescentes:
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.
Pegueno Grupo para Jovens: Todo sábado às
18h na Rua Alfredo Schilick Alto
da Serra. Tel:(24)988248145. Casa do Lucas
Pombo.
Confira os demais PGs da nossa igreja e
participe de um deles:
Marisa Quintafeira às 19h30, Rua Aureliano
Coutinho. Tel: (24) 22429057.
Facilitadora: Adriana Soares.
Edeltinho Quintafeira às 20h30, Duchas
(próximo ao Palácio de Cristal).
Tel:(24)981116477
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.
Mariana Terçafeira às 21h, Alto da Serra
(próximo à vistoria do DETRAN).
Tel: (24)988245345.
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.
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Cadastrese para o Cidade Que Ora
Nossa Igreja está mais que envolvida no Projeto
Cidade Que Ora, e o mínimo que cada
frequentador pode fazer é preencher o
Formulário de Cadastramento (no papel ou
diretamente no site 
www.cidadequeora.org.br
).
Se você não preencher o formulário, a sua casa
será visitada por um voluntário no dia 16 de
março, gastando energias que poderiam ser
direcionadas para outras casas. Lembrese de
que o desafio de visitar todas as residências da
cidade não é nada pequeno, e você precisa, no
mínimo, facilitar isso.
Mas você pode fazer muito mais. Além de
dispensar a sua própria casa da visitação, você
pode marcar várias outras residências (casas de
vizinhos, parentes, seu prédio inteiro, sua rua
inteira etc) e assumir o compromisso de
entregar o livro de presente, preferencialmente
no dia 16 de março de 2016, aniversário da
cidade.
Claro, você pode escolher ainda outras formas
de ajudar a este enorme projeto. Procure um
dos pastores ou a secretaria da Igreja ou acesse
o site diretamente.
Juracy Bahia, pr

Pósgraduação em Teologia e Ministério
O contrato de parceria com o Seminário do
Sul já foi assinado, e a grade curricular sairá
a

qualquer

mensalidade

momento.
de

R$

O

curso

400,00

terá

a

(
Descontos:

R$360,00 para exalunos e R$380 para os

Facilitando a comunicação  Pedimos aos

Bazar

irmãos que adicionem os números dos pastores da
SIB aos contatos de seus celulares para que haja
uma melhor comunicação:
Pr. Juracy (24) 988577770;
Pr. Billy (24) 988551108;
Pr. Edemir (24) 988551908.

horários do Bazar da Ação social: terçasfeiras

demais, se pagarem em dia). Os que tiverem
interesse precisam nos procurar para fazer

Unidade  Não deixe de ler o artigo “A

um “précadastro” o mais breve possível,

Oração”. Ele fala sobre a unidade dos crentes:

antes que comece a divulgação externa. O
curso tem previsão para início já nesse
primeiro

trimestre.

Esta

é

uma

grande

oportunidade de crescimento ministerial e
teológico para os cristãos de Petrópolis e
adjacências. Deus nos abençoe em mais esta
frente de atuação!
Pr. Edemir
Boletim mensal  Estamos experimentando
um Boletim mensal. Guarde sua cópia ou use
apenas a versão virtual, que pode ser
baixada
no
site
da
Igreja

www.sibpetropolis.org.br
. Pelo menos,
copie a lista de aniversariantes no bloco de
notas de seu celular e ore por eles
diariamente. O teste se dá devido ao grande
avanço da comunicação virtual e à tentativa
de evitar o desperdício de papel.
ATENÇÃO: Curso Livre de Música  Se você
está interessado em aprender a tocar
instrumentos, procure o irmão Júlio. Temos os
cursos de Violino (inclusive para crianças de 3
a 6 anos), Sax, Violão e Guitarra em
funcionamento.

https://juracybahiablog.wordpress.com

Gincana  Dezembro, janeiro e fevereiro
prometem na SIB. Criamos dez grupos na
Igreja que vão movimentar bastante.
Escolha o grupo de que você deseja
participar e comunique sua decisão ao líder.
São eles: Andrea Bittencourt, Carlos Marcos,
Débora, Filipe Silva, Júlio, Marisa, Marco
Barbosa, Marisângela, Patricia Bahia e
Romualdo. Esses grupos irão também
levantar ofertas para a construção. Tivemos
uma boa conversa sobre a importância de
aumentar a velocidade da obra da galeria e
do elevador; agora, nosso desafio vai ficar
ainda maior.
Pequeno Relatório  O pastor Juracy Bahia
enviou um breve relatório sobre as finanças
da Igreja em 2015 para o email de todos os
membros. Se você não recebeu, pegue uma
cópia em papel com um dos introdutores ou
na secretaria da Igreja e registre seu email
no cadastro da Igreja.

da Ação Social: Conheça os novos

das 17h às 19h e quartasfeiras das 18h às 19h,
além de todos os domingos das 12h às 13h, no
2º andar da Igreja.
1º Trimestre  EBD 2016
Livro de Romanos: Estamos entusiasmados
com

o

tema

da

nova

revista:

Romanos.

Tratase da “principal” carta doutrinária do
apóstolo Paulo. Vamos aproveitar para nos
aprofundarmos no livro. E, se você quer um
pouco mais, sugerimos que estude também o
livro de Êxodo, que tem conexão com Romanos.
Você não é membro da Igreja?

Todos

podem estar no cadastro da Igreja. Isso facilita
a

nossa

comunicação.

=
www.sibpetropolis.org.br

Basta
e

acessar

clicar

em

"cadastro".
Culto ao Vivo Acesse o site da Igreja –
www.sibpetropolis.org.br – e clique em SIB TV
ao vivo.
Ação Social Pedimos aos irmãos que continuem

contribuindo com suas ofertas e seus alimentos.

