IGREJA BATISTA DA BATALHA

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 !

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

ATIVIDADES SEMANAIS

PROGRAMAÇÃO OUTUBRO

DIA

HORA

SEG

19h30

TER

14h30
19h30

QUA

QUI
SEX

19h30
14h30
19h30
19h30
05h30

SAB
10h00

DOM

08h00
09h00
10h15
17h00
19h00

ATIVIDADE
Culto de Adoração no Cajá (CJA)
Encontro das Mensageiras do Rei (CJA)
MCM – Culto Tarde com Deus (PZR)
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
Culto de Oração com Heróis da Fé
(PZR)
Encontro dos Embaixadores do Rei
(PZR)
Discipulado para novos membros (PZR)
Culto Matinal (PZR e CJA)
Escola Bíblica Dominical (PZR e CJA)
Culto na IBB Cajá (CJA)
Culto na IBB Prazeres (PZR)

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.

Mês das Crianças//Mês UFMBB -Amigos de Missões em Foco

DIA
06 SAB

07 DOM

12
12 a 14
13 SAB
14
15
18 QUI
20 SAB
25 QUI
27 SAB
31

HORA

ATIVIDADE
LOCAL
RESP.
Passeio em comemoração ao
Min. Vida
07h00
Dia do Idoso
Plena
PG da
Residência
19h30 família
Elisângela e
MFA
Tenório
Salão de
dos
09h00 Culto
Festa
IBB
Min. Infantil
Aniversariantes
Prazeres
ENCERRAMENTO DA CAMPANHA MISSIONÁRIA
DEUS ABENÇOE a todos e todas que nos ajudaram
na estratégia de arrecadação. Acompanhem o
resultado da Campanha no Boletim de Novembro.
Atenção! Após o Culto Noturno reunião com
acampantes do Acamp REDE JOVEM!
Dia Batista de Evangelismo Pessoal
ACAMPAJOVEM
Brisas de
Rede Jovem
Palestrante: Pr. Jades
Aldeia
Culto das
19h30
IBB Cajá
MCM Cajá
Mulheres
Dia da Criança Batista – 2º domingo do mês
Dia Batista do Brasil
Min. Vida
14h30 Visitação
IBB Prazeres
Plena
Culto do
19h30
IBB Prazeres Rede Jovem
Acampante
Anivers.
Min. Vida
14h30
IBB Prazeres
Vida Plena
Plena
Passeio
Parque de
08h00
Min. Infantil
Crianças
Moreno
Dia da Reforma Prostestante

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 – OUTUBRO 2018
“A DEUS O QUE É DE DEUS E A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR”
Há séculos Jesus dizia isso para fariseus que O tentavam
enganar, usando o pretexto da arrecadação de impostos ao governo
(Mc 12.13-17). Ao fazê-lo, Jesus resolveu algo polêmico até hoje:
Religião e Estado. Embora nossa essência deva permanecer intacta,
temos diferentes papéis a desempenhar através da nossa cidadania
espiritual e terrena. Isto implica dizer que, como cidadãos, devemos
obediência aos nossos líderes, já que toda autoridade humana é
instituída por Deus (Rm 13). No entanto, quando eles se opõem a
vontade de Deus, nossa fé cristã nos dá autoridade para rejeitar
suas determinações (At 5.29).
Foi por este mesmo posicionamento, coerente com seus
princípios, que as parteiras hebreias salvaram os meninos hebreus
que, por ordem do faraó, deveriam ser mortos (Ex 1.15-17).
Também, os três jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e AbedeNego, rejeitaram um rei que exigia ser adorado por todos (Dn
3.17,18). Fez com que Pedro e João falassem da ressurreição de
Cristo onde não era permitido (At 4.1-3). Levou Lutero a recusar a
autoridade de uma igreja deturpada pela política para resgatar a
doutrina cristã. Guiou o missionário cristão William Carey a
desaprovar a lei que obrigava viúvas indianas a serem cremadas
vivas com seus falecidos maridos. Conduziu o Pr. André Trocmé e
suas ovelhas a abrigarem milhares de judeus durante a 2ª Guerra
Mundial e o Pr. Luther King a levantar-se contra o racismo nos EUA.
E, ainda em nossos dias, impulsiona milhares de missionários a
levarem a mensagem de Cristo a países que O rejeitam.
No mês que comemoramos a maior reforma religiosa da
história cristã e temos eleição, num país que não valoriza os
princípios bíblicos, é preciso resgatar personagens da nossa história.
Homens e mulheres que respeitaram o livre arbítrio instituído por
Deus sem forçar sua doutrina à sociedade. Crentes que não se
intimidaram pelo sistema quando a ética cristã falou mais alto que as
regras impostas. Não sabemos o que virá, mas precisamos estar
preparados. É nosso dever exercer o voto consciente naqueles que
farão mais pela sociedade, e nossa obrigação cristã agir por aqueles
que o governo despreza.
Com carinho e cuidado,
Evellyn Dias

CAMPANHA DE CONSTRUÇÃO

A partir desta edição traremos algumas reflexões sobre temas
importantes para aplicarmos em favor de nosso bem estar
pessoal, familiar e social. Amém?! Aproveitem!

FALANDO AO CORAÇÃO

Batalhenses, a nossa Igreja Batista da Batalha está em
Campanha para construção do Prédio Anexo com salas de
estudos, banheiros, salão de recepção, eventos e cultos
infantis. Elaboramos algumas estratégias de arrecadação:
Grupos de doadores por 10 meses – Você pode integrar um
grupo de doadores, assumindo compromisso de doar por 10
meses, escolhendo uma das faixas abaixo:
[R$ => 500,00 / 400,00 / 300,00 / 200,00 / 100,00 / 50,00]
Precisamos contar com 300 doadores comprometidos, temos
apenas “1xx” em nossa lista.
Estratégia complementar de sorteios – Ainda dá tempo de
você contribuir e ter a chance de ganhar um dia de lazer no
Hotel Viver ou um lindo Jogo de Panelas Inox.

[Acompanhe o resultado do sorteio dia 20/10]
Procure o Stand da Comissão de Construção e garanta sua
chance de participar e, acima de tudo, abençoar a ampliação
da estrutura da nossa igreja, diga: SIM, EU PARTICIPO!
Cantinas – Nos meses de Novembro e Dezembro todas as
cantinas funcionarão em prol da Campanha de Construção.
Passaremos maiores detalhes em breve.
----------------------------------------------------------------------------------MULHER batalhense, PREVINA-SE!
Faça o autoexame e não deixe de
consultar
seu
ginecologista
regularmente para fazer exames
preventivos.

Sobre perdão...
Ofensas, mágoas e decepções fazem parte dos nossos
relacionamentos e na nossa vida cristã já sabemos que
devemos perdoar essas pessoas. Dizemos a todos que já
perdoamos alguém e que isso não nos machuca mais,
entretanto, volta e meia o acontecimento vem à lembrança e
nos vemos ruminando o que aconteceu. Parte disso acontece
porque dizemos a todos e a nós mesmos que já liberamos
perdão, menos a quem importa: o ofensor. Isso interrompe o
processo de perdão (sim, processo, pois bem sabemos que
não é simples), pois é necessário que ele saiba. Já percebeu
como raciocinamos melhor enquanto falamos? Organizamos
nossas ideias para que elas sejam mais bem compreendidas.
Da mesma forma, falar para o ofensor sobre a superação da
ofensa nos ajuda a assimilar o perdão. Precisamos nos
lembrar de que “tudo o que ligardes sobre a terra, será ligado
no céu; e tudo o que desligardes sobre a terra, será desligado
no céu”, assim, lembre-se de ter com teu irmão, nem que seja
para demonstrar que já superou tudo através de um abraço. A
comunicação é a chave para a manutenção dos nossos
relacionamentos com a nossa comunidade cristã.
Evellyn Dias
----------------------------------------------------------------------------------VEM AI O ACAMPAMENTO MCM 2018

DICAS DE OURO (para um som de qualidade)

A qualidade de som da igreja depende de vários fatores, por
isso, a partir desta edição, você poderá acompanhar algumas
dicas de ouro que vão ajudar na excelência do som na nossa
igreja. Hoje vamos falar sobre o bom uso do microfone:
Pense no microfone como
sendo uma lanterna e
“ilumine”
sua
boca,
mantendo-o entre 5 a 10
centímetros de distância (não
encoste nos lábios e nem
afaste demais).
Segure o corpo, nunca a
cabeça para não abafar o
som. Nesta posição o
microfone estará captando a
voz com melhor qualidade.
Outro detalhe importante
para evitar microfonia é você
nunca apontar o microfone
na direção dos caixas de
saída de som.
-----------------------------------------------------------------------------------

ANIVERSARIANTES de OUTUBRO

01
01
01
01
03
04
06
06
06
07
07
08
09
09
09
11
11
14
15

Rosineide Rodrigues da Silva
Thayná Gomes
Valquíria Canuto de Santana
Wemerson Junior
Jailton Mariano dos Santos
Carlos Felipe
Alexsandro Ramiro Santos Silva
Márcio Barbosa
Risalva de Lima Souza
Andrea Galba Ferreira
Ruth Ferreira Leão
Edna Nascimento Cavalcanti
Larissa Fernanda Gonzaga
Márcio José Saraiva
Verônica Aurélia
Dagmar Pedro da Silva
Rizoneide Carvalho da Silva
Natalia Lira
Ester Magno

15 Evandro Sukar da Fonseca
15 Roseane Maria Conceição
16 Cosma Pinheiro
16 Glauce Batista C. Dantas
18 Ana Karla Lacerda
18 João Severino Barbosa
20 Mônica Cristina da Silva
21 Maria José Soares da Silva
25 José Edson da Silva
26 Elizabeth Figueredo da Silva
26 Joselita de Arruda Moura
27 Iranize Silva da Cruz
27 Lueci Maria da Silva Abreu
27 Maria José Correia de Moura
28 Giselda Maria
28 Josias Floro
29 Silvia Moraes
31 Amauri José da Silva
31 Karla Danielle

DEUS ABENÇOE AVIDA DE CADA ANIVERSARIANTE!!!

Informações: Patrícia (98693-2234)
Rutinha (98349-8064)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nota de Agradecimento: Nossa gratidão pela colaboração da Jovem Evellyn Dias
(discente de psicologia) e do irmão Paulo Leão (técnico de som) no conteúdo desta
edição. [Redação e diagramação: Denise Xavier / Supervisão: Pr. Carlos Prado]

