Janeiro – Rede Jovem em Foco
DIA

HORA
ATIVIDADE
Dia da Confraternização Universal

01
02 TER

9 às 16

06 SAB

14 às 17
19h30

07 DOM
10

17hs
19hs

Dia de Oração (IBB PZR)
Salão Garagem IBB PZR
reservado para Jéssica Martins
Culto de Bodas de Cristal do Casal
Helaine e Flávio Torres (IBB PZR)
Ceia do Senhor (IBB CJA
Ceia do Senhor (IBB PZR)

Dia do Aniversário de O Jornal Batista

13 SAB

19h30

Culto da MCM (IBB CJA)

13 A 28

QUINZENA REDEJOVEM (veja Escalas no Mural)

17 a 19

14 às 17

Escola Bíblica de Férias (IBB PZR)

20 SAB

10 às 15

Confraternização Min. Família no
Altar na casa de Chico e Laudicéia

21 DOM

9hs

29 SEG

9 às 12
14 às 16

IGREJA BATISTA DA BATALHA

IGREJA BATISTA DA BATALHA

U ma C omunida de A c olhe dora Es pe ra ndo Por Voc ê !

U ma C omunida de A c olhe dora Es pe ra ndo Por Voc ê !

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITOS
A Igreja Batista da Batalha existe
para ADORAR a Deus, PREGAR o
evangelho, ENSINAR e desenvolver
discípulos de Cristo, promover
COMUNHÃO entre irmãos e SERVIR
ao próximo em amor.

Ceia do Senhor (IBB PZR)
MCM - Culto do PROMI (IBB PZR)

Atividades Regulares
DIA

HORA

SEG

19h30

TER
QUA
QUI
SEX
SAB

DOM

14h30
19h30

ATIVIDADE
Culto de Adoração no Cajá (CJA)
Encontro das Mensageiras do Rei (CJA)
MCM – Culto Tarde com Deus (PZR)

19h30
19h30

Divisão de Crescimento Cristão (PZR)
Culto de Oração (PZR e CJA)
Encontro das Mensageiras do Rei (PZR)
MCM - Culto Rosa de Saron (CJA)
Encontro Min. Vida Plena (PZR)
SHBB - Sociedade de Homens (PZR)
Cultos e Estudos nos Lares

05h30

Culto de Oração com Heróis da Fé (PZR)

10h00

Encontro dos Embaixadores do Rei (PZR)

08h00

Discipulado para novos membros (PZR)

09h00

Culto Matinal (PZR e CJA)

10h15

Escola Bíblica Dominical (PZR e CJA)

11h15

Ensaio do UNIABBA / Madrigal (PZR)

19h30
14h30

17h00
19h00

Ensaio da Equipe de Louvor (PZR)
Culto na IBB Cajá (CJA)
Culto na IBB Prazeres (PZR)

Base para o trabalho da IBB
Mateus 22.37-40; 28.19,20
ADORAÇÃO: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração”
SERVIÇO: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
MISSÕES: “Portanto, ide e fazei discípulos”
COMUNHÃO: “Batizando-os”
DISCIPULADO: “Ensinando-os a guardar”
Igrejas fortes não são construídas sobre programas,
personalidades ou artifícios, mas, sobre os propósitos
eternos de Deus. (Rick Warren)

Av. Almirante Dias Fernandes, 261 – Prazeres (PZR)
Rua dos Sonhos, 100 – Cajá (CJA) / Fone: 3476-3304
www.igrejabatistadabatalha.com.br

Pastor Carlos Prado Oliveira

Boletim Informativo – JANEIRO 2018
OS ALICERCES PARA UMA IGREJA SADIA
A fundação determina o tamanho e a durabilidade de um prédio. Nunca
poderemos construir mais do que a fundação pode aguentar. O mesmo é
verdade nas Igrejas. Uma Igreja construída sobre uma fundação
inadequada, nunca alcançará a altura que Deus deseja. Se quisermos
construir uma Igreja sadia, forte e que cresça, precisamos gastar tempo
alicerçando uma fundação sólida. É necessário esclarecer na mente de
todos os envolvidos exatamente o porquê da existência da Igreja e o que ela
deve fazer. Ter uma “declaração de propósito” claramente definida,
produzirá cinco maravilhosos benefícios para nossa Igreja.
1) Um propósito claro cria moral: Moral e missão sempre andam juntas. O
texto de 1 Co 1.10 diz “que digais todos a mesma coisa, e que não haja
entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo
parecer”. Note bem que Paulo diz que a chave para a harmonia na Igreja é
estar unida em um só propósito. Pessoas trabalhando juntas para alcançar
um propósito maior não têm tempo de ficar discutindo assuntos triviais.
2) Um propósito claro reduz a frustração: Uma “declaração de propósito”
reduz a frustração porque permite que esqueçamos coisas que na realidade
não têm importância. O propósito claro não somente define o que fazemos,
mas também o que não fazemos. A Igreja não tem tempo para fazer tudo.
As boas-novas são que Deus não espera que façamos tudo. O segredo de
ser eficiente é saber e fazer o que realmente deve ser feito, e não se
preocupar com o que não pode ser feito.
3) Um propósito claro permite concentração: Uma luz bem focada tem uma
tremenda força. Já uma luz difundida, não tem muito efeito. Vidas e igrejas
focadas terão maior impacto do que as que estão fora de foco. Um propósito
claro permite que concentremos nossos esforços. Precisamos dar
importância ao que é realmente essencial.
4) Uma propósito claro atrai cooperação: As pessoas querem se unir a
uma Igreja que sabe para onde está indo. Quando uma Igreja deixa claro o
seu destino, as pessoas ficam ansiosas para entrarem a bordo. Isto ocorre
porque todos nós procuramos algo que nos preencha de significado,
propósito e direção.
5) Um propósito claro ajuda na avaliação: Paulo escreveu aos Coríntios:
“Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé; provai-vos a vós
mesmos” (2 Co 13.5). Como uma igreja se auto-analisa? Ela deve se
questionar: Estamos fazendo aquilo que Deus deseja que façamos? Com é
que estamos indo? Qual é o nosso negócio (missão)?. A “declaração de
propósito” deve ser o padrão através do qual meçamos a saúde e o
crescimento de nossa Igreja.
Lembremos que a Igreja é de Cristo e não nossa. Ele fundou a Igreja,
morreu por ela, enviou o seu Espírito Santo e um dia virá buscá-la. Como
proprietário da Igreja, Ele já estabeleceu os seus propósitos.
Rick Warren

INFORME IBB
ATENÇÃO AO NOVO HORÁRIO DA EBD E DO CULTO
MATINAL – A partir deste mês de janeiro, o Culto Matinal iniciará
às 09h, e a divisão em salas da EBD para estudo da lição ou
discipulado será às 10h15. Importante que todos os irmãos sejam
pontuais, em especial os músicos e irmãos escalados para
participação efetiva na ordem de culto. Contamos com a presença e
apoio de todos!

QUINZENA REDE JOVEM EM FOCO 2018 – Nossos jovens e
adolescentes estarão engajados na obra de forma muito efetiva:
dirigindo, pregando, ministrando estudos, realizando visitas e muitas
atividades em comunhão.

PERIODO: 13 a 28 de Janeiro
TEMA: Inconformados
DIVISA: Romanos 12:2
“E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus”
ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS (EBF) – Nestas férias nossas
crianças de 4 a 12 anos terão a oportunidade de aprender mais de
Jesus nas tardes da EBF, que acontecerá no período de 17 a 19/01
na IBB Prazeres, no horário de 14h às 17hs, com o tema: Jesus é o
meu herói! Valor da inscrição pelos 3 dias, apenas R$ 10,00.
São 100 vagas, não deixe sua criança de fora!

ENCONTRO COM LIDERANÇA – No dia 21/12/17, o Pr. Carlos
Prado fez uma reunião com a liderança para apresentar a
implantação de estratégias bíblicas para fortalecer a adoração, a
comunhão, o ensino, a evangelização e o serviço, ou seja, os
propósitos da igreja, baseados no grande mandamento (Mt 22.3740) e na grande comissão (Mt 28.19-20). Segue um resumo do que
foi abordado para conhecimento de todos. Como introdução o irmão
Silas Barbosa leu o texto abaixo de autor desconhecido, que trata da
importância do trabalho em equipe.
“Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha
reunião. Foi uma reunião de ferramentas para tirar as suas
diferenças. O MARTELO exerceu a presidência, entretanto lhe foi
notificado que teria que renunciar. Por quê? Fazia demasiado ruído.
E, também, passava o tempo todo golpeando.
O MARTELO aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse
expulso o PARAFUSO. Disse que ele necessitava dar muitas voltas
para que servisse para alguma coisa.
Ante ao ataque, o PARAFUSO aceitou também, mas na sua vez
pediu a expulsão da LIXA. Fez ver que era muito áspera em seu
tratamento e sempre teria atritos com os demais.
A LIXA esteve de acordo, com a condição que também fosse
expulso o METRO, que sempre ficava medindo aos demais,
segundo sua medida, como se fora o único perfeito.
Nisso entrou o CARPINTEIRO, colocou o avental e iniciou o seu
trabalho. Utilizou o MARTELO, a LIXA, o METRO e o PARAFUSO.
Finalmente, a grossa madeira inicial se converteu em um lindo
móvel.
Quando a carpintaria ficou novamente só, a reunião recomeçou.
Disse o SERROTE: "Senhores, temos visto que todos têm defeitos,
entretanto o CARPINTEIRO trabalha com nossas qualidades. Isto é
o que nos faz valiosos. Assim, superemos nossos pontos negativos
e concentremo-nos na utilidade de nossos pontos positivos.
Todos concluíram, então, que o MARTELO era forte, o
PARAFUSO unia e dava força, a LIXA era especial para afinar e
limar a aspereza, e observaram que o METRO era preciso e exato.
Sentiram-se, então, uma EQUIPE de produzir móveis de qualidade.
Sentiram-se felizes com suas fortalezas e por trabalharem juntos.
Ocorre o mesmo com os seres humanos. Observe e
comprovará. Quando as pessoas buscam pequenos defeitos nos
demais, a situação se transforma tensa e negativa. Ao tratar com
sinceridade e perceber os pontos fortes dos demais é quando
florescem os melhores frutos dos seres humanos.
É fácil encontrar defeitos, qualquer um pode fazer isso, porém,
encontrar qualidades é tarefa para aquele que é NOBRE DE
ESPÍRITO, capaz de inspirar todos os êxitos humanos.”

Palavra aos membros em geral:
# O ano de 2018 será de muito trabalho, contamos com o
comprometimento de todos os líderes, membros e congregados.
Precisamos aprender a ver as coisas positivas antes de olhar as
negativas.
# Vamos garimpar pessoas com talento que serão capacitadas
para realizar a obra. Então, vamos tirar nosso olhar do defeito e
focar na qualidade de cada irmão para realizarmos uma grande
obra através dos propósitos.
# Como igreja, corpo de Cristo, não adianta mexer e melhorar a
estrutura física se não vivermos os propósitos estabelecidos por
Deus. Sendo assim, cada programação e tudo o que fizermos
precisará estar de acordo com os propósitos.
# O objetivo da ênfase nos propósitos é trabalhar a igreja para que
seja relevante na sociedade onde está inserida.

Palavra aos líderes, dos quais se espera:
1)
2)
3)
4)

Envolvimento das pessoas com a igreja. Independente de
ter participação em qualquer atividade, precisamos
demonstrar interesse e paixão pela igreja;
Um comprometimento com a maturidade. Se as pessoas
forem imaturas torna-se ainda mais difícil a convivência
(“suportai-vos uns aos outros em amor” Ef. 4.2).
Envolvimento com o ministério. Saber qual é o seu
ministério. Em qual área pode atuar com excelência.
Sabendo que todos os ministérios são importantes;
Só vamos desenvolver, crescer e frutificar quando
compreendermos nossa missão.

ANIVERSARIANTES
01 Ana Cláudia R.da Silva Feitosa
04 Abraão Heleno da Silva
04 Elizete Gomes do Nascimento
04 José Bernardes da Silva
05 Onias de Oliveira Xavier
07 Eduarda Almeida da Silva Limão
07 Nilma Xavier Sukar
08 Ivoneide Martins Assis Fontes
10 Monike Pereira
10 Thayná Virginia Gomes da Silva
11 Maria Dolores de Holanda
14 Maria José da Silva
16 Luzia Tereza da Conceição
17 Amara Farias da Silva
18 Valdezelia Barbosa Santos

19 Maria de Fátima da Silva
20 Roseny Maria da Costa Silva
21 Alice Severina de Santana
21 Antônio Carlos dos Santos
21 Carla Martins Fontes
22 Cicero Jose Pereira
24 Joselena de Brito Silva
24 Reginaldo Ferreira dos Santos
24 Simone Leandro da Silva
25 Ronaldo Gomes da Silva
25 Sônia Maria S. Cavalcanti
28 Arione Machado
30 Augusto César do Nascimento
30 Maria Lima da Silva
31 Izabel Correia de Lima e Silva
31 Sérgio Roberto da Silva

Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira
que alcancemos corações sábios. (Salmos 90.12 )

