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.
NOSSA GENTE
Durante o mês de janeiro, os nossos
irmãos Márcio e Cibele, estarão em
viagem missionária em Guiné-Bissau,
num projeto Missionário visitando e
dando apoio a nossa missionária
Adriana Justino. Oremos por eles e por
este tempo de apoio ali.

Aniversariantes da Semana
Hoje: Alcirlene Keller Rodrigues
Santos, Flavia Fabro Rocha.
09/01: Carlota Fernandes Rocha,
Marco Antonio Nogueira, Mariana de
Mendonça Reis Silva, Washington
Sampaio Xavier Lopes.
10/01: Jussilene Brasileiro de
Freitas, Rafaela Murta Tomazela.
11/01: Shirlene Batista da Silva
Slobodticov.
12/01: Francianita Neves dos Santos, Jonatas Dinglli
Trafaniuc, Sueli das Chagas Zacarias Silva.
13/01: Flavio Santos Constantinou, Regina Rangel Marques
Bombonato, Ricardo Tobias Fideles.
14/01: Sandro Becker.
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Atividades da Semana

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!

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

CUL
TOS ÀS QU
AR
TAS
CULTOS
QUAR
ART
Toda quarta-feira, às 20h, em nosso culto de oração, vivemos
momentos preciosos de oração e de estudo da palavra de
Deus. Participe conosco!

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

COMO SERÁ O ANO DE 2017?

Ensaio Coro Feminino
Sábado às 9h
(Templo)

Como é encorajador pensar que ”podemos confiar
um futuro desconhecido ao Deus conhecido”
conhecido”. Quem
disse isso foi Corrie Ten Boom, uma escritora holandesa que
ajudou a salvar a vida de muitos judeus ao escondê-los dos
nazistas durante a II Guerra Mundial.

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

Ao meditarmos na Palavra de Deus, também
encontramos vários testemunhos de pessoas que mesmo num
mundo de incertezas, tomaram a decisão certa. Abraão foi
um desses exemplos. Hebreus 11.8 nos diz que ele ”...saiu,
sem saber para onde ia”
ia”. Obedeceu fielmente o seu
chamado a despeito das possíveis consequências que poderia
enfrentar. Ele fez a vontade de Deus, deixou os resultados
nas mãos dEle, e por essas atitudes passou a ser conhecido
como um homem que viveu pela fé. Assim é a fé,
que a Escritura diz: T
odo aquele que nele
sere n a . ”Por
”Porque
Todo
crer não será confundido.” (Romanos 10.11). Quem vive
pela fé não entra em pânico, não fica receoso com o amanhã
e pode dizer o mesmo que o salmista ao afirmar: ”Tu me
cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua
mão.” (Salmo 139.5)

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

&
Notas&
Informações

Portanto, não precisamos de previsões para o novo ano,
ou mesmo ficarmos preocupados com o desconhecido. Faça
como muitos homens e mulheres que um dia conheceram a
D e u s : ”Entregue o seu caminho ao Senhor; confie
nele, e ele agirá.” (Salmo 37.5).
________________
P r. Eduardo F
ilho
Filho

Restaurados para Restaurar
O ato de contribuir é uma orientação
bíblica. Deus sempre ordenou que seu povo
fosse fiel (Êxodo 25.2, Esdras 8.28, Malaquias
3.10). “O povo alegrou-se diante da atitude de
seus líderes, pois fizeram essas ofertas
voluntariamente e de coração íntegro ao
Senhor.” (1Crônicas 29.9).
À medida que a fidelidade do povo
aumenta, crescem também os recursos para os
diferentes ministérios, ou seja, crescem os
investimentos na obra do Senhor. Entretanto,
fica uma pergunta: Como seria a igreja se todos
fossem como eu? “Lembrem-se: aquele que
semeia pouco, também colherá pouco, e aquele
que semeia com fartura, também colherá
fartamente.” (2Coríntios 9.6)
________________
P r. Eduardo F
ilho
Filho

Ministério de Educação Cristã

Estudo sobre igreja – o que é uma igreja
Mateus 16. 17 – 19
A igreja é agência do Reino de Deus fundada por Jesus
Cristo no final do seu ministério terreno. Para que ela se
tornasse uma realidade, Ele teve que dar a sua vida na Cruz
do Calvário, para resgatar os homens pecadores, que a
constituiriam. Logo, uma definição de igreja é “uma reunião
de pessoas salvas, redimidas pelo sangue de Jesus
Cristo, batizadas por imersão em nome da T
rindade
Trindade
Divina, que se reúnem voluntariamente num
determinado local para promover o Reino de Deus
em si mesmo e no mundo”.
A igreja fundada por Jesus Cristo é uma instituição
divina que permanecerá até a sua volta à terra. Jesus garantiu
que as “portas do inferno” não prevaleceriam sobre ela (Mt
16. 18). A igreja como instituição divina concretiza-se através
das igrejas locais. As igrejas locais podem desaparecer ou
mesmo transformar-se em meras instituições humanas se não
atenderem aos apelos e aos ensinos de Cristo (Ap. 2. 5).
Desde que Jesus instituiu sua igreja, ela está presente no
mundo, nada pode destruí-la. No entanto, é preciso que a
igreja local permaneça fiel aos ensinos de Cristo para
subsistir.
Há também a acepção de igreja como invisível, universal
assembleia, igreja dos primogênitos (Hb 12. 23), a qual é
composta por todos os verdadeiramente salvos por Cristo.
Quando um pecador é convertido verdadeiramente a Cristo,
o seu nome é inscrito no livro da vida (Mt 10. 20) e ele passa
a fazer parte igreja da igreja invisível. Depois é necessário
que ele se submeta à ordenança do batismo por imersão
exigida por Cristo para fazer parte de uma igreja local.
A Igreja Batista de Vila Mariana está caminhando para
o seu 90º ano de organização. É uma igreja vitoriosa porque
procura ser fiel aos ensinos de Cristo. Neste ano do seu 90º
aniversário precisamos, como gratidão a Deus pela sua
fidelidade para conosco, renovar nosso compromisso com
Cristo em fazer a Sua vontade.
P
vath
Prr. Miguel Hor
Horvath

E.B.D.

Igreja Batista de Vila Mariana - Rua Joaquim Távora, 598 - São Paulo, SP - 04015-011
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Emérito: Pr. Rubens Lopes (1939-1979); Ministério de Integração e Comunhão:
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Pr. Eduardo Gomes Filho (eduardo.ibvm@gmail.com - 99213-8853) Congregação de
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(carpeggiannes@hotmail.com - 98763-6091); Ministério de Educação Cristã ;
Ministério Infantil: Pr. Roni Santos (roni.santos@gmail.com); Ministério de
Jovens e Ministério de Adolescentes: Pr. Bruno Ruggeri Faustino
(bp.ruggerifaustino@gmail.com); Ministério de Pequenos Grupos e Jovens
Casais: Pr. Denis Araujo (denisaraujo@cbvm.com.br);Congregação de Itatiba:
Pr. Antonio Fragoso dos Santos; Coordenadora Ministério de Musica: Natalia
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Itatiba. Entidades de Apoio: Fundação Pastor Rubens Lopes - Tel.: |11|5579-6534 e
|11|5575-8900; Colégio Batista de Vila Mariana - CBVM - Tel.: |11|5575-8900.

Cresça mais, estude a Bíblia
Integre-se em uma das
classes de nossa EBD

Classe de V
erão: Hoje daremos início a classe de verão,
Verão:
onde ficaremos em classe única no santuário (todos os
departamentos) durante o mês de janeiro com tema especial.
Em fevereiro as classes voltarão ao normal.

Leandro de Barros - Coordenador

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.
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
09/01 – Mateus 16.13-20
10/01 – Mateus 18.15-20
11/01 – Apocalipse 2.1-7
12/01 – Apocalipse 2.8-17
13/01 – Apocalipse 2.18-29
14/01 – Apocalipse 3.1-13
15/01 – Apocalipse 3.14-22

Notas&

Informações
PRESENTE DIÁRIO 2017
O Presente Diário, edição comemorativa dos
IBVM, está disponível. Adquira o
90 anos da IBVM
seu na antiga tesouraria após o término dos
Cultos.

MINISTÉRIO VILA FELIZ INFORMA:
Que todo o Ministério, inclusive o maternal e o berçário, está
em recesso. Voltaremos com nossas atividades normais no
dia 22/01
22/01.

