M INISTÉRIO DIACONAL
A reunião do Ministério Diaconal será realizada hoje no
Edifício de Educação Cristã a partir das 16h
16h.. Contamos
com a presença de todos os diáconos e diaconisas.
Anselmo Benetti - Presidente do MD.
CUL
TOS ÀS QU
AR
TAS
CULTOS
QUAR
ART
IDAS E VINDAS - ESTUDOS NO LIVRO DE RUTE
Em nosso Culto de Oração que acontece toda quarta-feira,
às 20h, continuaremos estudando a maravilhosa história
de Rute e sua família. Participe desse momento de oração
e aprendizado!
90 ANOS DA IBVM
Lembramos a todos os membros da igreja, que a “Comissão
de História” está levantando e recebendo todo material
(fotos, jornais, livros, artigos, LP’s, vídeos, fitas VHS, fitas
cassete, entre outros) que possa ser agregado ao projeto
de desenvolvimento de uma mídia, que contará toda a história
de 90 anos da IBVM. Aqueles irmãos que trouxerem estes
itens, poderão entregar à comissão após os cultos no Grande
Vestíbulo! A comissão agradece desde já todos os irmãos
que se manifestarem!
A CAMP
AMENTO DE CARNA
VAL 2017
CAMPAMENTO
CARNAV
Dias 24 a 28 de fevereiro
fevereiro, no Recanto Julubi. Ainda
temos algumas vagas para o acampamento. Teremos uma
programação especial para todas as idades que será uma
benção para os participantes. Inscreva-se ! Invista em sua
família e em sua vida. Investimento: crianças de 0 a 6 anos
não pagam; 7 a 12 anos: R$ 350,00, a partir de 13 anos :
R$ 650,00. Inscrições após os cultos no hall do santuário.

Aniversariantes da Semana
Hoje: Douglas Seabra Barcelos,
Fernando Alves de Andrade Jr.,
Rivaneide da Silva Sá dos Santos, Rute
Barbeiro Matcin.
30/01:
30/01:Suely Martins dos Reis Schultz.
31/01: Erika Muniz da Cruz, Natanael
Barros de Lara, Rosa Cristina Camargo
Garcia, Vanessa Andrade Marinho,
William Bettinelli Romualdo.
01/02: Débora Almeida Brito
Romualdo, Júlia de Faria Aildasani,
Marisa Alves Lima, Raphaela de Faria Aildasani, Vitor Alves
Assis.
02/02: Vanderlete Maria Lozano Chiuffa Correra.
03/02: Josefa Costa de Araújo, Rita de Cássia Barreto
Casoni de Paula Fernandes.
04/02: Janaina Silva de Oliveira, Marcelo Teixeira Pires
Bezerra, Rafaela Calixto Viana.
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Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre
Mispá e Sem; e deu-lhe o nome de Ebenézer dizendo:
“Até aqui o Senhor nos ajudou”. 1Samuel 7.12

Atividades da Semana
Domingo:
Culto às 9h e 18h
(Com Interprete de Libras)
Culto Infantil às 9h e 18h
EBD às 10h40 e 17h
(Com Interprete de Libras)
Terça-feira:
Culto da família às 14h
Quarta-feira:
Culto de Oração e Estudo Bíblico,
às 20h

Ensaio Coro Masculino
Domingo às 12h

Ministério Efatá (Surdos)
Intercessão: Terça-Feira
às 19h30

Ensaio Coro Vila Feliz
Domingos às 11h

Ministério de Música
Ensaio Coro Vila Mariana
Terça-Feira às 20h (Templo)
Sábados às 10h (Templo)

Ensaio Coro Feminino
Sábado às 9h
(Templo)
Ensaio Banda IBVM
Quinta-Feira às 19h30
(Suíte Musical)
Domingo às 8h e às 16h
(Templo)

Ministério de Intercessão
Domingo: às 8h30 e 17h30;
Terça: às 14h00
Rede S.O.S de Oração
Fone: 5539.7633 - 8h30 às 18h

WHATSAPP IBVM - CADASTRE-SE!
Envie seu nome completo para este número - (11) 99704-3210

JUVENTUDE
Estação Louvor: Todo Sábado às 18h30
Ensaio Coral da Juventude: Sábado 17h (Suíte Musical)
Control Teen: Sábado 15h
Curta nossa página no Face
facebook.com/juventudeibvm

“Honra ao Senhor com os teus bens e com as
primícias de toda a tua renda”; Pv.3.9
Igreja Batista de Vila Mariana
Banco Bradesco - Ag. 0108-2 - C/C 3238-7
CNPJ: 62.920.863/0001-34

www.graficacontinental.com.br
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Gosto da expressão final do verso acima: “A
Até aqui o
Senhor nos ajudou”, esta expressão funciona como uma espécie
de marcador, ou seja, alguém saiu de algum lugar e chegou
em outro, “até aqui” é um marco que nos ajuda a olhar para
trás, mas ao mesmo tempo pressupõe continuidade, “até aqui”
não é o fim de uma trajetória.
A expressão “até aqui” me faz gostar de outra expressão:
“daqui até”
até”, a qual descreve um ponto de partida, uma
espécie de largada para o futuro, a continuação da história.
Pensar nas duas expressões me dão ânimo para esse novo
ano, se até aqui Deus me ajudou certamente Ele me ajudará
daqui até o fim, fim do dia, fim da semana, fim do mês, fim do
semestre, fim do ano...
Como é bom crer em um Deus presente! É seguro
confiarmos em um Deus que cumpre o que promete! Ele disse
que estaria conosco todos os dias até o fim (Mateus 28.20),
e sua presença, seu cuidado, sua ajuda independem das
circunstâncias.
Você já fez o balanço do seu ano? Já considerou o que foi
bom, o que foi ruim e o que pode melhorar em 2017?
Um ano inteiro, 365 dias traz a nós coisas boas e ruins,
prazeres e desprazeres, alegrias e tristezas e assim o ano vai
acontecendo.
Alguns de nós passaram por dificuldades, uns perderam o
emprego, outros ficaram doentes, outros perderam seus
queridos, relacionamentos ficaram estremecidos, etc.
Alguns de nós fomos promovidos, outros foram
reconhecidos, alguns casaram, outros fizeram bodas, crianças
nasceram, pessoas se converteram, fizemos novas amizades,
reatamos relacionamentos partidos.
Mas a história continua, a ajuda do Senhor continua.
A certeza que temos é que enquanto estivermos aqui sendo
guiados por Deus, Ele nos ajudará.
Por isso em 2017 tenhamos a certeza de que Deus nos
ajudará até que nossa história aqui termine.
Ele esteve conosco todos os dias de 2016 e certamente
estará conosco durante 2017!
P
Prr. Denis Araujo de Oliveira

Restaurados para Restaurar
Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus
Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de
vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se
tornassem ricos. (2Coríntios 8.9)
A melhor forma de lidar com mesquinhez, avareza ou
sovinice é se concentrar na generosidade de nosso Senhor
Jesus Cristo.
Se ele permanecesse rico, nós morreríamos pobres,
se ele morresse pobre, poderíamos nos tornar ricos, nossos
pecados seriam perdoados e nós seríamos aceitos por Deus.
A cruz prova o cuidado de Deus por nós e nos dá
verdadeira segurança. Nenhum dinheiro desse mundo pode
nos deixar seguros completamente.
Quando o dinheiro deixar de ser para nós a razão da
nossa segurança, desejaremos abençoar outras pessoas com
o que temos.
Que a generosidade de Cristo nos motive a sermos
generosos.
Pr. Denis Araujo de Oliveira

Ministério de Educação Cristã
Minha igreja, nossa igreja, uma igreja motivadora –
Fl 1. 3 – 5
Na última lição desta série, minha igreja, nossa igreja
temos como exemplo a Igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi
a primeira igreja organizada no continente europeu. Assim a
grande comissão (Mt 28. 18 – 20) dada por Jesus Cristo aos
seus seguidores saía da Ásia e penetrava na Europa. Paulo e
Silas saíram de Trôade após uma visão que Paulo teve de um
homem que rogava que passassem a Macedônia e o
ajudassem (At. 16. 9). Começam o trabalho de evangelização
à beira de um rio, onde algumas mulheres estavam reunidas
para oração (At. 16. 13). Ali ocorrem as primeiras conversões,
inclusive de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura.
Em sua casa inicia-se a organização da igreja de Filipos (At.
16. 14. 15).
É para esta igreja em Filipos que Paulo expressa sua
alegria e gratidão a Deus pela operosidade dela cooperando
a favor do Evangelho desde o primeiro dia até aquele
Dou graças ao meu Deus todas as vezes
momento: “Dou
que me lembro de vós, fazendo sempre orações
súplicas por todos vós com alegria pela cooperação
a favor do evangelho desde o primeiro dia até agora”
Fl 1. 3 – 5). Essa igreja motivava Paulo e todos que ouviam
das suas ações e da cooperação a favor do evangelho. Uma
igreja que também era inspiradora, bíblica, vibrante. Por isso
servia de motivação para todos a imitarem em suas atividades.
Paulo no decorrer da epístola aos filipenses vai mostrar
a alegria que sentia pela motivação daquela igreja. Mesmo
na prisão, cada vez que se lembrava daquela igreja sentia-se
motivado a continuar na obra da evangelização. O amor leal,
o desvelo deles pela vida de Paulo, a participação deles em
suprir as necessidades materiais do apóstolo, a obediência
deles aos ensinos que lhes ministrara, a dedicação ao trabalho
de evangelização e acima de tudo à fidelidade deles a Cristo,
eram alguns dos motivos da alegria e motivação que recebiam.
Que a minha, a nossa igreja, seja também uma igreja
de Cristo que em todos os sentidos sirva de motivação para
crentes e incrédulos em sentir que vale a pena seguir a Jesus
P
vath
Cristo.
Prr. Miguel Hor
Horvath

E.B.D.
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Intercessão

Or
e por missões: Pr. Miguel Zugger, Adriana Justino
Ore
do Nascimento e Karoline Giesbrecht; pelo curso Crown
em Guiné Bissau; pelo trabalho no orfanato em
Moçambique; Pelo Pr. Alfonso e sua equipe em ArequipaPerú e pelas igrejas existentes nos países com restrições
e consequente perseguição.
Ore constantemente pelos enfermos:
Luiz Araújo, Zaira, Tia Maria, Eliseu Nascimento, Leonora,
Mirian Marcelino, Evangelice Ouro, Aparecida, Maria
Emilia, Maria dos Reis, Virgínia Câmara, Durvalina, Paulo
Ceschi, Maria José Mendes, Jurandyr, Maria Guilhermina,
Pr. Antônio Oliveira e Helena.
Catharina Segura , Jorge Mendes, Selma Tavares, Maria
Aparecida (rec. cirúrgica), Valdelice, Malvina, Joana,
Ernani, Kazuy Lopes, Tânia Fanti, Flávia Costa (rec.
cirúrgica), Danilo, Pr. Miguel e Talitha(rec. cirúrgica),
Solange, Armando Faiani.
Ore também por nossos irmãos: Que estão
enfrentando problemas familiares, angústias e depressão;
por problemas de moradia, causas na justiça e problemas
financeiros.
L eitura Bíblica Diária da F
amília para esta semana:
Família
30/01 – Efésios 1. 15 – 19
31/01 – Colossenses 1. 9 – 12
01/02 – Colossenses 3. 23 – 25
02/02 – Hebreus 9. 15 - 22
03/02 – Salmos 33. 1 - 12
04/02 – Efésios 2. 11 – 22
05/02 – I P
edr
o 1. 1 - 5
Pedr
edro
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Cresça mais, estude a Bíblia
Integre-se em uma das
classes de nossa EBD

VILA SÊNIOR
Próximo domingo: todas as classes voltarão para as salas
no edifício de educação cristã e iniciaremos os estudos de
“Pedro e Judas”!!
EBD HOJE: teremos nossa última classe de verão no
santuário com tema geral “Igreja”.

Leandro de Barros - Coordenador

Encontro da Terceira Idade, neste sábado, dia 04 de
fevereiro às 15h.

