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Ingredientes:
1/2 litro de leite – 3 colheres (sopa) de Maizena – 100g de manteiga (1/2 xícara de
chá) – 1 colher (chá) de sal – 8 colheres (sopa) de creme de leite.
Preparo
Misture os 4 primeiros ingredientes e leve ao fogo, mexendo sempre até engrossar.
Acrescente o creme de leite e retire do fogo.
Deixe mornar e bata no liquidificador, aos poucos, por 5 minutos.
Conserve na geladeira.
Rende 3 copos de 250g.
(receita da Maizena)
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Tempo de Férias!
Chegamos ao mês de julho, tradicionalmente no Brasil conhecido como mês
de férias escolares. As crianças amam as férias, e os seus pais, quando podem
conciliar as suas férias com a dos pequenos, vibram com a possibilidade de curtilas em família!
Como cristãos, é importante que tenhamos uma visão de mundo que seja bíblica, orientada pela Sagrada Escritura. Isso deve nortear toda a vida do crente.
Nosso comportamento sempre é o resultado de como a nossa mente é formada,
e de como enxergamos as pessoas e as coisas. O período de férias é uma boa
ocasião para examinarmos a própria vida, e verificarmos como o evangelho nos
influencia.
Uma boa maneira de fazermos esse exame é verificando a inclinação do nosso coração. No Domingo, por exemplo, procuramos uma igreja, mesmo estando
de férias? Se não é assim, então estamos mais preocupados com os nossos prazeres do que com o Pai, nosso bom Deus! Quando estamos longe da vista dos
irmãos da igreja, e dos nossos líderes, aonde vamos por ocasião das férias? Há
pessoas que, ao chegar esse período, tiram “férias” de Deus, do Senhor Jesus,
da Igreja, do Culto.
Curta as suas férias, desfrute-as com intensidade! Mas não se esqueça das
palavras de Jesus: “porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6.21)
Rev. Devaldo Rodrigues Pereira
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7 a 14 de Julho...
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 O Dep. Lucília Cabral teve o 1 lugar
em presenças, nesta plenária, com 90% de
suas sócias. Parabéns a todas!
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Nova Sócia
Veio fazer parte conosco, na nossa
SAF, a Marilene Duarte Melo, e vai para o
departamento Osita. Seja bem-vinda!

Teremos nesta data a nossa Semana
Missionária. Aguardem!

Departamental
No dia 20 de Julho, acontecerá nossa
reunião departamental em conjunto. Teremos um estudo sobre Sara, Rute e Raabe.
Haverá um debate.

EBF, 21-24 de Julho
Pede 5 mulheres para trabalhar na cozinha. Serão: Isneulda, Liana, Arícia,
Cláudia e Isaura.

Chonin de Baixo
Em Julho será organizada e instalada a
SAF de Chonin de Baixo, e o pastor responsável pela organização, Rev. Carlos
Felipe Velame, nos convidou para participarmos da instalação da SAF. Depois
avisaremos a data certa.
Estarão lá participando, junto com a
presidente Neli, as sócias: Dilene, Nelzira,
Neuzeli, Miralda, Arícia, Diva e Isneulda.
Oremos pela nova SAF!

Idosas da
Vila Miguel Orlando
Foram localizadas as antigas moradoras da Vila, que se encontram no Asilo
Santa Luzia, Asilo Dona Zulmira e Instituto
Nosso Lar (em Alpercata).
Solicitamos a contribuição para ajudálas. Você pode doar: sabonete, creme
dental, talco, hidratante corporal, pentes,
desodorantes, fraldas, etc.
Entregue sua doação na Igreja, até 12
de Julho, para Damares e Aparecida (Lia).
Agradecemos!

Aniversário da Federação
Teremos para comemorar o aniversário da Federação, um Encontrão de SAFs,
em Chonin de Cima, no dia 6 de Agosto,
com início às 14 horas, até às 19 horas.
Oremos por esse Encontro.
Grupo para ir a Chonin de Cima: Ruth,
Arícia, Neli, Dilene, Leila, Dora, Rosana,
Lala, Cláudia, Nelzira, Maria José e Miralda.

Apresentação
Vão apresentar um número e cantar
em Chonin de Cima as sócias: Rosana,
Arícia, Maria José e Miralda.

Oferta para o Aniversário
da Federação
Cada sócia dará de acordo com sua
idade. R$0,25 por cada ano de vida.
Cada departamento recolhe e entrega
à tesouraria.
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Eliete Alves Rosa Dias. Nasceu em
Governador Valadares, no dia 3 de Junho de 1974. Filha de Regino João Rosa
e Delfina Alves Rosa ela é a caçula de
sete irmãs.
Eliete passou toda sua infância e adolescência no distrito de Boa União, que
pertence ao município de Itabirinha-MG.
Seus pais residem até hoje no distrito. Ali
cursou o ensino fundamental e também o
primeiro e segundo ano do então Magistério.
No ano de 1995, aos 21 anos, se mudou para Governador Valadares onde
morou com duas de suas irmãs e concluiu o ensino médio em Administração.
Nesse tempo Eliete frequentava a Igreja
Presbiteriana Filadélfia. Trabalhava como
manicure/pedicure, profissão que exerce
até hoje. Trabalhou também por 9 anos
no Senac como instrutora de curso da
área de beleza.
No ano de 2006 começou a namorar o
Gerzilei (Dilei) e, em Dezembro de 2008,
se casaram. Gerzilei trabalhava em São
João Evangelista onde foram residir após
se casarem, ficando o casal ali até o ano
2010, quando retornaram para Governador Valadares, e, desde então Eliete é
membro da Primeira Igreja Presbiteriana.
No ano de 2012, nasceu o filho do casal, Caio Rosa Bernardino Dias.
Eliete tem sido um membro atuante na
igreja trabalhando no ministério de louvor, berçário e como integrante da SAF.
A ela o abraço carinhoso de toda a
SAF! Seja bem-vinda!
Que Deus a abençoe sempre!

Dia

Hora
9:30 Academia

4

14:00 OFICINA

Evento

17:00 Projeto ANA

Culto Evangelístico
Será no dia 17 de Agosto, comemorando o Dia do Soldado juntamente com a
Polícia Militar. Teremos um café para todos, às 8 horas.

6

9:30

Academia

9:30

Academia

11

14:00 OFICINA
17:00 Projeto ANA

13

Crescendo
Vocês já observaram como a nossa
SAF está crescendo?
E a programação está uma beleza!
Venha participar, aprender, e dar sua
cooperação também!

Visita à Associação Santa Luzia

19:30 DEPARTAMENTAL

25

14:00 OFICINA

SAF Amiga de Oração
A nossa SAF Amiga é a de Chonin de
Cima. E ela é a anfitriã do Encontro.
Oremos por este trabalho!

-

20

9:30

Academia

19:00 EXECUTIVA
27

19:30 PLENÁRIA
ATENÇÃO aos horários!

Pesquisa Bíblica
 Julho 

A Academia é sempre às 9h30min, a
Oficina Dorcas às 14 horas e o Projeto
Ana às 17 horas. Isso todas as segundas
e quartas-feiras.
Não se esqueça dos horários:
9h30min, 14h e 17h!

 Na visão de Pedro, que tipos de animais estavam naquele lençol, que foi
baixado à terra?
 O que Paulo disse aos Filipenses que
deveria ocupar o pensamento deles?
 Em que Timóteo deveria permanecer,
como disse Paulo?
 O que, sem obras, está morta?

Sara, Rute e Raabe

Pesquise e entregue as respostas à Vasthi
até o dia 25 de Julho, e concorra a um prêmio.

Horários

Estude bem sobre a vida dessas três
mulheres importantes da Bíblia e venha
participar da reunião departamental, no
dia 20 de Julho, no nosso Salão.

Trabalhos
Veja, com a presidente Neli, as tarefas
que precisam ser realizadas e em qual
delas você se encaixa melhor, e se ofereça para trabalhar nela!
Temos muitos trabalhos e contamos
com as sócias que podem ajudar.
Venha também!

Respostas de Junho:
1) Quem somente observa o vento (Ec 11.4)
2) A mosca morta (Ec 10.1).
3) Temer a Deus e guardar os seus mandamentos
(Ec 2.13)
4) O que encobre as transgressões (Pv 28.13).
A pesquisa de Junho foi respondida por Célio, Diva,
Zeila e Marluce. O prêmio foi sorteado e a ganhadora foi a Zeila Eller. Participe também!

