MINISTÉRIO VILA FELIZ INFORMA:
Que hoje suas atividades voltam a rotina
normal.
CUL
TOS ÀS QU
AR
TAS
CULTOS
QUAR
ART
Informamos aos irmãos que nesta próxima quarta, dia 25,
em virtude do feriado, não haverá o culto às 20h.
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!
ATENÇÃO! ATUALIZE SEUS DADOS
Por favor, pedimos aos irmãos que
atualizem seus dados junto à
secretaria, as correspondências
enviadas tem voltado e alguns
telefones e e-mails estão
desatualizados, e fica difícil a comunicação. Isso poderá ser
feito através do e-mail: ibvm@ibvm.org.br ou pelo
telefone: 5539-7633 no horário comercial.
COMUNIQUE-NOS!
Querida família IBVM, pedimos que nos informem quando
houver um caso de enfermidade em sua família ou internação.
Seu comunicado será muito importante para que possamos
orar e dar a assistência necessária a você membro e à sua
família. Nossos contatos: 5539-7633; ibvm@ibvm.org.br.

Aniversariantes da Semana
Hoje: Ana Lucia Rossi Mendonça,
Isabel Cristina Veronezi Oliveira, João
Popov, Mara Cristina Novais
Maxeniuc da Silva.
23/01: Isabela Almeida Abreu,
Ricardo Ortega Sarra.
24/01: Eunyce de Oliveira Souto,
Marcos Issao Yoshimoto, Patricia Burkart Peixe.
25/01: Ana Priscila Souto Dunck, Evandro Oliveira Andrade
Segundo, Paulo Rogério Viana.
26/01: Glaucia Cristina Mello Santos, Miriam Tanabe.
27/01: Nilda Souza Santos.
28/01: Joelma Correia da Silva, Monica Kaize Cocozza
Fonseca, Tiago Barreto da Silva, Virginia Souza Jardim
Camara.
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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
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Banco Bradesco - Ag. 0108-2 - C/C 3238-7
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ALGUMA DICA P
ARA EU CONSEGUIR LER A
PARA
BÍBLIA INTEIRA?
Talvez você seja uma pessoa mais metódica, que se
dê bem com “planos de leitura”, como por exemplo ler 4
capítulos todos os dias por um ano (há algumas variações
interessantes desse método), ou ler de acordo com uma
proposta cronológica. Na verdade, basta você dividir o número
de capítulos da Bíblia (1189) pelo tempo que quer gastar na
leitura. Se você acha que funciona bem assim, vale prosseguir!
Só peço que leia com atenção e não apenas para cumprir uma
meta, “marcar um X”, combinado? Se, porém, você não faz
parte do grupo de pessoas mais organizadas e disciplinadas
do planeta, leia com atenção os próximos parágrafos.
Para mim, foi de grande ajuda enxergar a Bíblia não
como um livro, mas como uma coleção de livros. Aliás, o
significado da palavra grega “Bíblia” é exatamente este:
“livros”. Plural. Neste sentido, dividir sua leitura
indiscriminadamente em capítulos, como se a Bíblia fosse um
único e grande livro, pode fazer você perder de vista o
significado de cada livro, independente dos demais.
Portanto, sugiro que você estabeleça metas menores,
sejam livros ou blocos de livros (por exemplo: “evangelhos”,
“cartas de Paulo”, “livros da Lei”, etc), sem necessidade de
determinar um tempo específico (se você quiser, não há
problema). Conforme tais metas forem cumpridas, você
estabelece outras, até que, quando perceber, terá lido a Bíblia
toda. A idéia é “mudar a chave” de sua mente. Se você encarar
a Bíblia como um livrão de Gênesis a Apocalipse, a probabilidade
de se cansar no meio do caminho é enorme. Por outro lado,
se você encará-la como vários livros e/ou blocos de livros, à
medida que conclui etapas, você marca o que já leu e renova
o fôlego.
No fim das contas, o método não importa muito, afinal:
(1) independente de começar por aqui ou por ali, de Gênesis
a Apocalipse ou de Apocalipse a Gênesis, só há uma maneira
de percorrer o caminho, a saber, LER; (2) o que realmente
importa é manter contato constante com a Palavra.
Obviamente, o ideal é tanto ler panoramicamente todos os
livros como estudá-los minuciosamente, mas até lá, se você
mantiver uma boa rotina de leitura, de modo tal que o leve a
uma boa prática em seu cotidiano, certamente você já será
muito abençoado (Deuteronômio 17.18-20).
P
uggeri
Prr. Bruno R
Ruggeri

Restaurados para Restaurar
TUDO VEM DE TI
Há alguns anos fui atendido por um médico judeu,
senhorzinho, que me contou uma história para ilustrar a
arrogância humana diante dos avanços tecnológicos. Segundo
ele, o homem um dia disse para Deus: “não preciso mais de
você para nada, nem para criar vida humana. Veja o que posso
fazer por meio da clonagem”. Tão logo o homem estendeu as
mãos para começar sua obra, Deus o interrompeu: “Pare!
Este barro é meu. Use seu próprio barro”.
O que temos que não tenha vindo das mãos Daquele
que tudo pode? De onde veio o alimento que conquistamos
com o suor do rosto? E o esforço que nos faz suar, quem nos
dá capacidade para tal? Quem criou os sentidos, o raciocínio,
a lógica e a inteligência, por meio dos quais vivemos e nos
relacionamos com o universo? Aliás, quem criou o universo?
Não à toa, diante de tamanha majestade, o rei Davi
disse: “mas quem sou eu, e quem é meu povo...? Tudo vem de
ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos” (1
Crônicas 29.14).

P r. Bruno Ruggeri F
austino
Fa

Ministério de Educação Cristã
Minha igreja, nossa igreja é uma igreja vibrante –
Atos 2. 42 – 47
Vimos nos últimos estudos que a minha igreja, nossa
igreja deve ser uma igreja inspiradora, como foi a Igreja de
Tessalônica (I Ts 1. 1 – 10) nos dias apostólicos. Paulo revela
que era uma igreja em que se notava claramente as obras de
fé, do trabalho feito com amor e da firmeza de esperança no
Senhor Jesus Cristo, tornando-se modelo para todos os
crentes da Macedônia e da Ásia. Vimos depois que a minha,
a nossa igreja deve ser bíblica, como o eram os bereanos
(Atos 17. 11), que ao ouvirem a pregação, iam diariamente
conferir nas Sagradas Escrituras se aquilo estava em
consonância com os ensinos bíblicos. Hoje iremos apreciar
que minha igreja, nossa igreja deve ser vibrante como a igreja
de Jerusalém nos dias dos apóstolos.
Jesus Cristo, nas cartas endereçadas às sete igrejas
da Ásia, elogia e critica o modo de ser das igrejas. Duas
delas só mereceram elogios (Esmirna e Filadélfia), uma só
crítica (Laodiceia) e as outras quatro receberam elogios e
críticas. A de Sardes recebeu a crítica de ser considerada
viva, mas na realidade estava morta; exatamente oposta ao
que Deus espera da minha, da nossa igreja: uma igreja
vibrante. Não basta ter o nome de igreja de Cristo. É preciso
ter as características que o Novo Testamento requer de uma
verdadeira igreja de Cristo.
A Igreja de Jerusalém mostra algumas das qualidades
de uma igreja vibrante: perseverar na doutrina dos apóstolos,
na comunhão entre os seus membros, na participação de
suas ordenanças, nas orações, no temor a Deus, na pregação
do Evangelho de Cristo, no amor para com todos (dando o
auxílio necessário aos necessitados), na presença e
participação nos cultos e atividades da igreja, e vivenciando
dia a dia os ensinamentos bíblicos. Uma igreja vibrante atua
de modo positivo na vida das famílias e da comunidade.
Que a minha, a nossa igreja continue no esforço de
cada dia aperfeiçoando-se no ensino e obediência a tudo que
a Bíblia apresenta. Que seja uma igreja forte e vibrante no
viver e em proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo.
P
vath
Prr. Miguel Hor
Horvath

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

Ter
ceira aula da classe de verão: Durante todo o mês
erceira
de janeiro estamos com a grande classe de verão, classe
única que está funcionando no santuário. Hoje com o tema:
“Igreja vibrante”
vibrante”.. Apenas a classe Efatá continua com
seus estudos.
Prepare-se para o próximo domingo: Estudaremos
sobre “Uma Igreja Motivadora”. Não perca!!

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, 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
23.01 – Filipenses 1. 1 – 11
24.01 – Filipenses 1. 12 – 26
25.01 – Filipenses 1. 27 – 30
26.01 – Filipenses 2. 1 - 18
27.01 – Filipenses 2. 19 - 30
28.01 – Filipenses 3. 1 – 21
29.01 – Filipenses 4. 1 - 23
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A CAMP
AMENTO DE CARNA
VAL 2017
CAMPAMENTO
CARNAV
24
a
28
de
fevereiro
Dias
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.

