Aniversariantes do mês
02 Ana Andréia de Oliveira Salles Rodrigues
02Vilson Delauro Fernandes
05Conceição Bayão de Souza(Dinha)
05Marisangela Gomes Hansen(Mari)
05 Patrícia da Costa e Silva
06Jorge Lage
09 Leci de Castro Tavares
11 Flávia Cavalcante
11 Juliana Couto da Silva
12 Carmem Florêncio de Andrade
12Caroline de Avellar Vieira(Carol)
12 Luciane Fernandes Pereira de Melo(Lú)
14Jarley Fernandes Rempto
16 Antonio Claudio Branco da Fonseca
18Arthur Neves Fofano
18Lucas Pombo da Costa(Pombo)
18 Vanderlei Martins do Couto
19Herodice Antônio lopes(Carteiro)
19 Jaime Rodrigues da Costa
20Joeni Jacovazzo de Almeida
20 Selma Rosa de Oliveira Merabet da Silva
23Eduardo Simões Antunes
23 Maria de Fátima Teixeira de Azevedo
24 Patrícia de Mello Batista da Silva
25 Gabriel Alves Paiva Muniz
26 Neidilene dos Santos Carvalho Lage

27 Larissa Pujol Bitencourt
28 Clarice da Silva Santos
28Fernanda Maria de Andrade Sousa Dutra
28 Giovane de Oliveira Rodrigues
28Kenner Roger Cazotto Terra(Kenner Terra)

Novembro de 2016

29Douglas Albino Viana
29 Fernanda Cunha Ribeiro

Quase conseguindo

29Sandra Maria Vieira Ortega
30 Alessandra Fofano Sutter

No ano passado, investimos 290 mil reais na

30 Alexandre Fofano

obra do novo acesso pela galeria de lojas.

30Paulo César Lopes Neves

Mesmo iniciando 2016 no vermelho, neste ano

______________________________

o investimento é de mais de 300 mil nas obras.

Facilitando a comunicação  Pedimos aos
irmãos que adicionem os números dos pastores
da SIB aos contatos de seus celulares para que
haja uma melhor comunicação:
Pr. Juracy (24) 988021366;
Pr. Edemir (24) 988551908.

Devemos

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".
4 Estações Iniciamos em outubro encontros
com cerca de 10 casais casados com o objetivo
de aperfeiçoar a vida conjugal. Os encontros
estão ocorrendo às segundasfeiras, à noite, na
casa do Henrique e da Suzana. As notícias são
as melhores! Já temos previsão para uma nova
turma. Quer participar? São apenas quatro
encontros (4 estações), um por semana.
Informações e inscrições: Aline Souto.

terminar

dezembro

com

nossas

finanças esfoladas, mas com o nosso desafio
praticamente alcançado.
Durante oito meses, além dos gastos da obra,
estamos

pagando

também

as

parcelas

do

elevador. Para se ter uma ideia, no mês passado
investimos 41 mil reais, incluída a prestação do
elevador.
O elevador, tão necessário para alguns, está
muito próximo agora. Vamos juntar forças e
terminar o que começamos?

Juracy Bahia, pr.

Ocupações de cargos na Igreja para o ano
de 2017: Os interessados em ocupar algum
cargo

na

Igreja

no ano de 2017 devem

procurar um dos componentes da Comissão de
Indicação:

PAULO SILVA,

ELIAS TAVARES,

JOELSON REMPTO, EDNA ANTUNES, ROSANE
ANTUNES,

MARIANA

ANTUNES

E

MARISANGELA.
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.
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

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.
Pequenos grupos para jovens:

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.
______________________________________

MÃES UNIDAS EM ORAÇÃO: Venha fazer parte
desta corrente de oração pelos filhos. Mães de

“Caixa de Esquecidos” Temos uma grande
quantidade de objetos esquecidos em uma
caixa na secretaria da Igreja. Os itens vão
desde agasalhos até Bíblias. Se você perdeu
algo, pode ser que esteja na “caixa de
esquecidos”. Procure a secretaria da Igreja pelo
telefone (24) 22372525 para obter mais
informações!

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.

08/11: Academia da Terceira Idade ;
10/11: Visitando idosos enfermos (local a
confirmar);
16/11: Visitando idosos que não podem vir à
igreja (local a confirmar);

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.

com contribuições mensais, contamos com a sua
fidelidade.

Agenda de programação da Terceira Idade
para o mês de Novembro:

22/11: Academia da Terceira Idade;
25 a 27/11: Encerramento e Confraternização
em Maricá;
29/11: Visitando idosos enfermos (local a
cofirmar).
OBS: As confirmações para os locais de
visita serão no dia da academia!
“Ainda que a minha mente e o meu corpo
enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é
tudo o que eu preciso”.
Salmos 73:26

CHAMADA
à
ORAÇÃO:
Estamos em
propósito de oração pelos nossos cultos
durante as celebrações de domingo à noite. O
culto é uma batalha, quer em nós mesmos,
quer na condução, pregação, nos corações
aflitos, nos corações sem Cristo e para aqueles
que estão no templo sem considerar estes
preciosos momentos. Reserve um domingo à
noite e se dirija para a sala de vidro, na
galeria, e esteja em oração durante todo o
culto, por conversões, pelo pregador, pelo
culto infantil, pelos dirigentes, pelas equipes
de louvor, pela segurança do templo etc.
Entre nessa batalha!

