Aniversariantes do mês

01 Guilherme Pencinato Rempto
01 Maria Cecília do Nascimento Lopes
02 Andreza Daniele de Oliveira Coelho
03 Ariel Motta Pérez de Castro
03 Zilfa da Silva Grijó
04  Camilla Vieira Sayão Cardoso
04 Sandro Irapuan Padilha Arruda
06 Irene Fernandes de Assis
06 Shirley Regina Morgantini dos Santos
07 Jaqueline Demarco Rempto Miranda
07 Leni Vieira Facre
07 Sônia Regina Rempto Barbosa
07 Vinicius Quintanilha Prata Peixoto da Motta
08 Maria Helena dos Santos Bitencourt
09 Thayná Silva de Azevedo(Thata)
10 Felipe de Jesus Gonçalves(Boto)
11 Wilson de Castro Tavares
12 Adelka Fernandes Pereira
12 Letícia da Silva Pena Ramos
13 Andréa da Silva Neves Fofano
13 Zilda Gomes Pistori
14 Carlos Adriano Oliva
14 Moacyr Eurides de Souza Filho
15 Rosane Ellem dos Santos Antunes
16 Lívia Sutter Carneiro Bento
16 Vinícius de Souza Cabral
19 Roseane Ribeiro da Cunha Silva
19 Suelen Barbosa Neves Lima
20 Eduardo de Almeida Marques(Dudu)
21 Edith Silva da Silveira
22 Heverton Tiago dos Santos Silva
22 Jéssica Rempto Barbosa
24 Felipe Piobelli Salerno
25 Andréa Munis Bitencourt
26 Cátia Cristina Pereira Oliva

26
27
28
28
29
29
30
31

Elisabete dos Santos Ávilla(Bete)
Talita da Rocha Pessôa R. Papoula França
Dayana Andrade Lariú
Maria Célia Rodrigues da Silva
Rodrigo Cesar Bento
Sintia Said Coelho
Victor da Silva Rempto
Eric Felipe Alves José da Silva

__________________________________

MCA: Durante o mês de Janeiro, a MCA estará
de férias, retornando no primeiro domingo de
Fevereiro.
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".
MÃES UNIDAS EM ORAÇÃO: Venha fazer
parte desta corrente de oração pelos filhos.
Mães de joelhos, filhos de pé!
Traga uma mãe que precisa ser fortalecida,
precisamos estar sensíveis à dor do outro.
Anote: todas as terçasfeiras, às 17h, na
Igreja.
Contribuições online: Acessando o seu
cadastro

no

site www.sibpetropolis.org.br

você conta, agora, com mais este recurso
para fazer suas contribuições. Acesse! Você
pode ainda fazer uma transferência direto de
sua conta para a conta da Igreja.

Janeiro de 2017
Responsabilidade do abençoado

Parece que estamos muito felizes com a
vida cristã. Nossa Igreja é respeitada na cidade;
nossa Declaração de Fé, copiada; nosso
ambiente democrático e equilibrado é um sonho
para os pais que querem educar bem a seus
filhos. Podemos continuar nessa linha, de como
é bom ser crente, especialmente na SIB. Mas
temos
que
perguntar
sobre
a
nossa
responsabilidade.
Os quatro leprosos de Samaria, sitiada e
faminta, ao descobrirem o acampamento do
inimigo abandonado, aprenderam uma lição que
serve também para nós: “depois de terem
comido e bebido, tomaram consigo ouro, prata e
vestes, que foram esconder para si. Voltaram
em seguida e entraram noutra tenda, e
esconderam também o que puderam carregar
dali. Então disseram um para o outro: Não está
bem o que fazemos; hoje é um dia de boas
novas. Se calarmos e esperarmos até o romper
da aurora, seremos castigados.” (2 Reis 7:8,9)
Neste ano inteiro que temos pela frente,
vamos levar alguns a Jesus? Vamos fazer de
nossa casa um centro de propagação do
Evangelho? Vamos cooperar com missões?
Vamos facilitar a integração dos que estão
chegando à Igreja? Enfim, vamos empregar os
dons que recebemos no serviço do Reino?
“Porque, a quem muito se deu, muito se
exigirá. Quanto mais se confiar a alguém, dele
mais se há de exigir”. (Lucas 12:48)
Juracy Bahia, pr

AÇÃO

SOCIAL:

O

Dep.

de

Ação

Social

agradece a todos os irmãos que colaboraram
com as atividades e os projetos realizados
durante este ano!

Pequenos grupos para adolescentes:
1 Mosela Quartafeira às 19h30. Casa do
Guilherme Rempto.
2 Quitandinha Quintafeira às 19h30. Casa
da Suzana e do Henrique Antunes.

Estamos muito felizes com a parceria realizada

Pequenos grupos para jovens:

com o IAVF (Instituto Aliança Vida e Família),

1 Alto da Serra I  Sábado às 19h. BNH do
Alto da Serra, Thiago Tavares.
2 Alto da Serra II  Quinta 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 Rio de Janeiro (Tijuca)  Terça às 20h.
Próximo ao Mundial da Haddock Lobo, Raphael
Davi.

que é uma ONG sem fins lucrativos, que busca
promover na sociedade princípios e valores
fundamentais na defesa da vida e das famílias,
através

de

ações

dinâmicas

nas

áreas

pedagógicas, social e cidadã.
"Como uma pedra que é atirada em um grande
lago,

formando

ondas

que transformam a

realidade a partir do centro até chegar às
margens, assim é a vida de alguém que foi

Confira os demais PGs:

alcançado pela solidariedade do Reino de Deus.”

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.
__________________________________

(Empreendorismo social cristão: um chamado à
ação transformadora da igreja")
Se você se identifica com o ministério de Ação
Social

e

quer

fazer

parte

do

nosso

departamento, por favor entre em contato com
a nossa equipe (Angélica, Sônia Rempto, Aladir
e Manoel). Toda ajuda será bemvinda!

Ofertas para o elevador: Se deseja
contribuir, basta, no envelope de ofertas, se
identificar
e
especificar
a
oferta.
Automaticamente, você fará parte do
memorial dos que participaram desse
momento.
Para
aqueles
que
se
comprometeram com contribuições mensais,
contamos com a sua fidelidade.

EBD  1º Trimestre de 2017:

Levamos uma vida emocionalmente equilibrada?
Temos sido vitoriosos sobre o nosso próprio "eu"?
Fazendo estas perguntas e participando das
reflexões deste novo trimestre à luz da Bíblia,
poderemos crescer e ser vitoriosos em situações
que envolvem o sentimento de culpa, o estresse,
a ansiedade, o medo, o desânimo, o orgulho, a
tentação etc. Deus nos dá vitória em tudo isso,
por isso "somos mais que vencedores", tema da
nossa nova revista. Vamos passar a limpo nossas
emoções neste novo trimestre!
Congregações da SIB
Pode ajudar servindo com seus dons em uma de
nossas congregações? Confira:
Vale das Videiras (Pr Carlos Alberto):
1  trabalho com crianças aos sábados;
2  projeto de evangelização em zona rural;
3  presença frequente e incentivo.
Contato: Pr. Edemir, inicialmente.
Quitandinha II (Pr Edemir, interinamente):
1  apoio à liderança em todas as áreas
(juventude, ebd, mininstério infantil, visitação
etc);
2  Presença frequente e incentivo.
Vale do Carangola (Pr Thiago Bahia):
1  trabalho com crianças nos domingos à noite;
2  apoio aos projetos sociais da congregação.
Contato: Pr Thiago Bahia

