NOTÍCIA MISSIONÁRIA
Segundo informações do jornal Valor Econômico, os muçulmanos estimam que hoje
existam perto de 1,2 milhão de fiéis da religião no Brasil. O censo do IBGE de 2010 estimava em apenas 35 mil o número de muçulmanos. O administrador da Mesquita Brasil, a
mais antiga da América Latina, afirma que às
sextas-feiras, o espaço fica lotado e recebe
cerca de 600 fiéis. Eles dão 25% de seus ganhos líquidos para o "zakat" (espécie de dízimo). (Revista da APMT)

GRUPOS DE CRESCIMENTO
Os Grupos de Crescimento estão se reunindo, em conjunto, no templo antigo, às
terças-feiras, às 19h30. Venha participar!

ANIVERSARIANTES MISSIONÁRIOS
27/12 - Jurema, esposa do Rev. Flávio Figueiredo, S.Paulo de licença).
28/12 - Fillipe, filho de Madalena Neves Ribeiro, Jaguaquara-BA.
28/12 - Felipe, filho do Rev. Valmir Barbosa,
Sapopema-PR.
29/12 - Marle Simonton, filho de Marcelo
Duarte, Barra do Choça-BA.
29/12 - Ivy, filho de Ivanildo Domingos, Eusébio-CE.
31/12 - Isaac C. S., esposo de Shirley Cardoso,
Brasília-DF.
31/12 - Isaque, filho do Rev. José Clóvis Falcão, trabalho com hispânicos no Brasil.
01/01 - Monique, filha de Rev. José Elleutério,
Apuí-AM.
01/01 - Lílian, esposa de Lucas Lucena, Ibiúna-SP.
01/01 - Martha, esposa do Rev. Jahy Barros Jr,
Palmas-TO.
02/01 - Vitória Luiza, filha de Wilson Ferreira,
Castanheiras-RO.
02/01 - Éverton Piovesan, Santa Maria-RS.
02/01 - N.P.O., missionário na Ásia.
02/01 - Marcelle, esposa de André Aureliano,
S. Gabriel da Cachoeira-AM.
02/01 - Adriana, esposa do Rev. Giancarlo W.
Costa, Oriente Médio.

PASTORES PARA 2016
Neste ano que está chegando, a nossa
Igreja terá os seguintes pastores:
Rev. Adão Carlos Nascimento, pastor titular,
presidente do Conselho.
Rev. Devaldo Rodrigues Pereira, pastor
auxiliar, trabalhará na sede.
Rev. Carlos Filipe Velame, pastor auxiliar,
dará assistência às congregações, com foco
na preparação da Congregação do Jardim
do Trevo para ser organizada em igreja.
Rev. Leonardo Oliveira Pinto, pastor colaborador, dará assistência aos jovens e adolescentes, enquanto trabalha na abertura de
uma Igreja Presbiteriana no Bairro Cidade
Nova.

PROGRAMA VERDADE E VIDA
Assista e divulgue o programa Verdade e Vida,
aos sábados, às 08h00 na RedeTV; e aos domingos, às 11h45, na BAND. Este é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.

REUNIÃO DO PRESBITÉRIO RIO DOCE
O Presbitério Rio Doce reuniu-se nas dependências de nossa Igreja, nos dias 18 a 20
deste mês. A reunião foi tranquila e produtiva. Nessa reunião foi confirmada a designação dos pastores para a nossa Igreja no
ano de 2016.

REUNIÃO DE PLANEJAMENTO
O Rev. Adão Carlos convoca as diretorias de
todas as sociedades domésticas e dos departamentos internos para a reunião de
planejamento das atividades da Igreja no
ano de 2016, a realizar-se no dia 20 de
janeiro, às 19h30, na Sala de Multimídia.
Cada diretoria deve reunir-se antes e preparar a sua programação para 2016, que
deverá ser levada para a reunião de planejamento. O modelo da programação e as
datas já reservadas para atividades especiais estão em um formulário especial, distribuído pelo Rev. Adão Carlos, na reunião
com a liderança. Os líderes que faltaram à
reunião devem apanhar o formulário com o
pastor.

Construindo o presente
e preparando o futuro.
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FELIZ 2016
Estamos na antessala de um novo ano, no frontispício de um novo tempo. Na noite da próxima quinta-feira, quando o relógio marcar doze horas, abriremos a primeira
página de 2016.
Parece que 2015 começou ontem, mas já está desaparecendo no horizonte. Realmente, “tudo passa rapidamente, e nós voamos” (Salmo 90.10). Isso nos lembra de
que o tempo é precioso e nós não podemos gastá-lo desordenadamente. Devemos
usá-lo, à medida que ele nos vem, como dádiva de Deus.
Lembre-se de que o ano será novo, mas os dias serão como todos os outros que já
vivemos. Teremos alegria e tristeza, saúde e enfermidade, vitórias e derrotas. Teremos desafios e oportunidades. E cabe a nós reconhecer as oportunidades, ver as
possibilidades e superar os desafios. E, para isso, podemos ter a certeza de que Deus
continuará sendo o nosso grande aliado. “Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do
seu pastoreio, o rebanho que ele conduz” (Salmo 95.7 - NVI).
Ao subir a bordo de 2016, mantenha os seus olhos bem abertos e, acima de tudo,
o coração sensível à ação de Deus, o Senhor do tempo, o autor da História. Ele governa o Universo, comando os planetas, dirige os astros. Ele dá capacidade criativa aos
grandes pensadores, infunde conhecimento na mente dos grandes cientistas, dá entendimento aos maiores governantes, dirige as nações. Mas também cuida de cada
um de nós com tal desvelo como se fosse – você ou eu – o único ser deste vasto Universo. Ele é o autor de nossa vida, o Senhor de toda a nossa existência. É Ele quem
nos proporciona todas as oportunidades e todas as condições para aproveitá-las.
Neste ano que está chegando, “busque a paz com perseverança” (1 Pedro 3.11 NVI), não retribua o mal a ninguém, alegre-se com os que se alegram e chore com os
que choram. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas procure transformar-se
pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. (ref. Romanos 12).
Olhe o ano novo com esperança. Isso pode não ser muito fácil, mas lembrar do passado pode ajudar-nos a alimentar com esperança o futuro. “Até aqui nos ajudou o Senhor”, e Ele certamente continuará nos ajudando. Durante todos os dias desse novo
ano, Ele estará à nossa frente para nos indicar o caminho; Ele está à nossa retaguarda
para nos proteger de pessoas más e perversas; Ele estará ao nosso lado para nos amparar. E com Ele seremos vitoriosos, haja o que houver; aconteça o que acontecer.
Rev. Adão Carlos
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HORÁRIO DOS TRABALHOS
Domingo - 09h - Culto
10h - Escola Dominical
19h30m - Culto
Terça-Feira – 07h - Reunião de Oração
19h30m - Reunião de Oração
Quinta-feira - 19h30m - Estudo Bíblico

ASSISTÊNCIA ÀS CONGREGAÇÕES
Congregação Jardim do Trevo
Data
4º dom
1º dom
Terça
Quinta

De manhã
Ev. Wlair

À noite
Ev. Wlair
Ev. Wlair
Ev. Wlair

Congregação de Xonin de Baixo
Data
4º dom
1º dom
Quarta
Sexta

De manhã
Ev. Alejandro
Ev. Wlair

À noite
UPH/Pb.Silvair
Ev. Wlair
Ev. Alejandro

Congregação de São Vítor
Data
4º dom
1º dom
Quarta
Sexta

De manhã
Ev. Jobes
Ev. Jobes

À noite
Ev. Jobes
Ev. Jobes
Ev. Jobes

ESCALA DE PIANISTAS
4º domingo e 5ª seguinte: Leila
1º domingo e 5ª seguinte: Leila
ESCALAS DO SERVIÇO DE SOM E DATA SHOW
Coordenação: Frederico Bussinger Dias
Sonoplastia: Makner (todos os trabalhos)
Data Show: Domingo (noite): Amarildo Jr.
Quinta-feira: Emerson
ESCALA DO CULTO INFANTIL - (à noite):
Berçário - Rosana e Eliete.
1 a 2 anos - Thais, Alinne e Erika.
3 a 5 anos - Eliane e Aline.
6 a 9 anos – Templo.
FÉRIAS DAS RESPONSÁVEIS PELO CULTO INFANTIL
As voluntárias que cuidam do culto infantil estarão
gozando merecidas férias no próximo mês. Por
isso, nos cinco domingos do mês de janeiro, as
crianças devem participar dos cultos, no templo,
sob o cuidado de seus pais. Agradecemos a todas
as irmãs que deram a sua colaboração neste importante trabalho durante este ano. Que Deus as
recompense! E contamos com a colaboração dos
pais para que haja boa ordem nos cultos.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
28/12 - Avelino Lopes de Souza
3271-7254
28/12 - Claudine de Menezes P. Santos 3084-3131
29/12 - Gabriel Murta de Paula Nunes 3271-0555
29/12 - Eduardo Neves Barbosa
3271-4985
20/12 - Laura Karoline Queiroz Freitas 3225-0468
30/12 - Nilma Craildes Louzada Bezerra 3225-3859
30/12 - Camila Rafaela B. Cabral Costa 3271-0838
31/12 - Lucas Gabriel Silva Sathler
3221-6763
31/12 - Adalci Avelar Duarte de Tassis 3271-7630
02/01 - Aniceto Pita Fófano Júnior
3271-2323
02/01 - Kathleen Kristinne Machado Costa3271-7680
Congregação de Xonin de Baixo:
30/12 - Roberto Carlos Pereira de Souza
PLANO ANUAL DE LEITURA DA BÍBLIA
27/12 - Apocalipse 7 a 9
28/12- Apocalipse 10 a 12
29/12 - Apocalipse 13 a 15
30/12 - Apocalipse 16 a 18
31/12 - Apocalipse 19 a 22
01/01 - Gênesis 1-3
02/01 - Gênesis 4-7
DESPEDIDA DO REV. MARCELLO
Neste domingo, no culto da noite, estaremos despedindo-nos do Rev. Marcello, da sua esposa Kelly
Cristina e de seus filhos Kethelyn e Marcello. Eles
irão para Belo Horizonte, onde o Rev. Marcello
assumirá o pastorado da Igreja Presbiteriana de
Lindeia. Embora distante fisicamente, esta família
ficará sempre no nosso coração. O Rev. Marcello é
um homem de Deus, um pastor dedicado e zeloso,
excelente pregador, trabalhador incansável. A Kelly
é um exemplo de esposa de pastor, sensata, discreta, amiga de todos, dedicada à sua família e ao
serviço do Senhor. Se dependesse de nós, eles
permaneceriam para sempre conosco. Mas se Deus
os chamou para servi-lo em outro campo, só podemos abençoá-los e deixar que partam... Eles vão
deixar muita saudade, mas deixarão também muitas
ações de graças pelo que são e pela extensa e significativa folha de serviços prestados à nossa Igreja.

PEDIDOS DE ORAÇÃO
CATHARY FERREIRA TORRES (recuperação de
cirurgia).
ERCÍLIA CLARA DA SILVA (pela saúde).
LAUREN DE TASSIS (em tratamento de vista)
LEONOR NEVES BARBOSA (saúde).
LETÍCIA (nora da Normélia - saúde)
LILIA CABRAL (em tratamento de saúde)
MARIA DO CARMO FERREIRA TORRES (pela saúde)
MATEUS SOUZA ALVES (filho da Danielle Graciott tratamento de saúde / câncer na garganta).
NADIR DE ALMEIDA FRANCO OLIVEIRA (pela saúde).
PEDRO SANTANA (pela saúde)
ROMEU LUCAS DA SILVA (filho da Normélia - saúde)
ROSILENE ABREU (filha da dona Didi - pela saúde)
VALMIRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (pela saúde).
ZÉLIA HERINGER RIBEIRO (pela saúde).
AGENDA DA SAF - Sê tu uma bênção
Dia 29, às 8h - Reunião de Intercessão.
SOLO DE SINOS
Neste domingo, no culto de abertura da escola
dominical, temos a participação especial do
nosso irmão Didison Reis, da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, tocando um
instrumento pouco conhecido entre nós: o sino.
O irmão Didison é um músico que se especializou
em solo de sinos. Ao irmão Didison, os nossos
mais sinceros agradecimentos!
REUNIÃO DE ORAÇÃO
Venha orar conosco todas as terças-feiras, às 7
horas (da manhã), no templo antigo. A reunião
dura apenas 30 minutos, para facilitar a participação das pessoas que têm outros compromissos
no período da manhã. “Muito pode, por sua
eficácia, a súplica do justo” (Tg 5.16).
CULTO DE PASSAGEM DE ANO
O nosso culto de passagem de ano, na próxima
quinta-feira, dia 31, terá o seu início às 22h30, e
deve encerrar-se nos primeiros minutos de 2016.
Venha participar conosco desta festa espiritual!

ESCALA DA JUNTA DIACONAL
Preparação da Santa Ceia (03/01): Jessé e João Carlos
Data
27 a 30/01

Estacionamento

Portão
Todos

Templo

Galeria

