05AGO2018

Boletim

CONECTADOS
COM DEUS
Aniversariantes
05/8
Adriana Santos do Nascimento
Eliza Soares Carneiro
Michelle Cristina Costa Ferreira Conceição
Tânia Maria Campello
06/8
Anderson de Castro Schiavini
Stefany Caroline Silva Santana
07/8
Eleutério Conrado de Oliveira
Vandenberg Pereira Dias
09/8
Florinete Maria de Barros
Iara Monteiro de Oliveira
10/8
Gustavo Rocha Vieira
Ivan Luiz da Silva
Zilma Gomes da Fonseca
13/8
Cristina Maria Seabra Rabello Alves
14/8
Maria Ester de Campos Dias
Samuel da Silva Bello Lemos
15/8
Joaquina da Silva
Lais da Paixão Pinto
Vinicius dos Santos Pereira
16/8
Aline Russo Andrade Reis
Priscila Gomes Lima Bezerra
Walace Alves Bezerra
Wellington Nogueira Camacho
17/8
Edson Carneiro de Moraes
Fabíola de Cássia Falcão de Lima da Silva
Perpétua Salgado Rosa
Rosa Helena Batista Gomes
18/8
Cassiana da Silva Fernandes Moreira
Gabriel Teixeira Pericles
Gilçara da Silva Neves Lopes Ribeiro
Laureci Cesario de Carvalho
Sandra Santiago Roça Novo

Adolescentes com um chamado
Jeremias 1:5 nos diz: “Antes do seu nascimento,
quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o
escolhi e separei para que fosse um profeta para as
nações.”
Muitas vezes, por sermos adolescentes não
acreditamos que tão novos teremos um chamado a ser
cumprido, porém, essa ideologia pode ser quebrada
quando lemos Jeremias.
Não é porque somos adolescentes que não teremos
um chamado. Cada indivíduo nasce com um propósito,
embora ainda não esteja habilitado para realizá-lo.
Não precisamos ﬁcar inquietos se ainda não
descobrimos nosso propósito, pois o tempo de Deus
(quem nos chamou) é diferente do nosso, por isso, Ele
irá nos capacitar e dizer a hora certa de realizarmos
nosso chamado.
Existem duas “chaves” importantes para conhecer e
desenvolver o chamado, que são: a comunhão com
Deus, pois é necessário, mesmo Deus sabendo,
conversarmos com Ele para sermos instruídos sobre
como fazer com sucesso aquilo que Ele nos chamou a
fazer; e o congregar, porque é no corpo de Cristo
(igreja), que nos descobrimos, pois no mundo não
teremos tantas oportunidades para falar de Jesus,
quanto na igreja.
Podemos concluir que Deus quer que nós
despertemos e aceitemos nosso chamado. Lembrando
que existem coisas que necessitamos estar maduros
para seguir o seu caminho. Deus quer levar
adolescentes a realizar grandes coisas, mas eles
precisam dar os primeiros passos. Cada pessoa tem
caracterísVcas do seu chamado e precisa aprender
sobre isso.
Sendo assim, que possamos aprender sobre nosso
chamado e que Deus possa estar nos capacitando.
No amor que nos une em Cristo,
Gabriel Iulianelli
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Obras
Pela graça de Deus estamos
iniciando as obras de
revestimento com manta
asfáltica da cobertura (quinto
andar), visando retirar a
infiltração da laje. Estamos
também trabalhando na
preparação de corrimão para a
escada da frente do templo.
Pedimos as orações da igreja
para que Deus nos abençoe
nestes desafios.

VIVER
Estamos nos preparando para
reiniciarmos as atividades com
as nossas crianças no formado
do projeto CASA VIVER, em
parceria com a Junta de Missões
Nacionais. Estamos precisando,
especialmente, de voluntários
para: reforço escolar, aulas de
artesanato, culinária, aulas de
música, balé, secretaria,
portaria, cozinha… Apresente-se
utilizando o cartão-resposta,
entregando-o no Ponto de
Encontro ou no gazofilácio.

Rede de Intercessão
Estamos organizando a rede de
intercessão da nossa igreja. Se
você deseja participar, inscrevase pelo cartão-resposta e
entregue no PONTO DE
ENCONTRO ou no gazofilácio.

Assembleia do
PROCRIFE
Convidamos a todos os
associados do Projeto Criança
Feliz para uma assembleia geral
extraordinária, no dia 19 de
agosto, às 12h, na sala 14 para
tratarmos de assuntos
administrativos.
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MADUREIRA

Para que a igreja
existe?
AMAR A DEUS,
AMAR O PRÓXIMO e
FAZER DISCÍPULOS!

Rua Andrade Pinto, 28, Praça do Patriarca
Telefone: 3579-9120; WhatsApp: 97286-5156
E-mail: faleconosco@pibmadureira.org.br
Encontros: Quartas, às 19h30;
Domingos, às 10h30 e 19h
Escola Bíblica: Domingos, às 9h e 17h
Para depósitos de contribuições:
BRADESCO: Ag: 0818; C/C 2551-8;
BANCO DO BRASIL: Ag: 1253-X; C/C 43316-0
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