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Está acontecendo...
AGENDA SEMANAL DE ATIVIDADES
Domingo: 09h - Escola Dominical
19h - Culto de Adoração
Terça: 07h30 - Oração Mulheres
Quarta: 20h - Culto de Oração
Sexta: 07h - Oração Homens
20h - OANSE
Sábado: 20h - Culto MIIBA
Terça a Sexta: 08h - 11h / 14h - 17h Exp. Pastoral
Culto de Oração: Venha par cipar deste tempo
precioso de intercessão pelos nossos irmãos em Cristo.
O irmão Ricardo Pezzo tem do um tempo de oração
com as crianças menores. 1 Sm 12:23 “Quanto a mim,
longe de mim que eu peque contra o SENHOR,
deixando de orar por vós; antes, vos ensinarei o
caminho bom e direito”. Uma vida cristã sem oração é
uma vida cristã morta.
Conferência OANSE: Nos dias 07 e 08 de Junho
teremos a Conferência OANSE aqui na igreja. O tema
será: Crianças Firmadas na Rocha, com o Preletor Pr.
Denis Araújo. O inves mento é de somente R$ 40,00.
Queremos ter a par cipação de TODOS os pais da
igreja nestes dois dias, pois haverá vários Workshops
relacionados ao tema durante o dia. Reservem já esta
data em sua agenda.
Jantar Namorados/Casados: Todos os casais da igreja
devem reservar a data de 15/06 para o nosso Jantar
dos Eternos Namorados. Em breve mais informações.
Acampamento Harmonia: Já estão abertas as
inscrições para a Temporada de Julho para crianças e
adolescentes. Não deixem para a úl ma hora,
reservem hoje mesmo sua vaga com o irmão Ricardo.
Incen vamos os irmãos da igreja que não tenha ﬁlhos
na idade para acampar que invistam na vida das
crianças da igreja que não tem condições de pagar a
temporada de Acampamento. Tudo que fazemos para
o Senhor, vale a pena.

Aniversariantes da Semana
16. Fernanda
17. Rebeka Trevisan dos Santos

3622-0623
3622-6654

UM RETRATO DA MÃE
IDEAL. Prov. 31:10-31

George H. Harmon

Intro: As mãos que balançam
o berço regem o mundo.
Lares desfeitos por causa do
papel secundário dado a ser

mãe.
Vejamos alguns retratos da mãe ideal:
I. O __________ DA MÃE IDEAL.V. 10
Mais preciosa que _________.
Seu valor ligado com sua _____________.
10b
Temos tratado nossas mães como algo raro,
precioso?
II. O ________________ DA MÃE IDEAL. Vs.
11-22.
Ela é de ________________. V.11.
Ela é ___________________. Vs.12-15.
Ela é ____________________. Vs. 16-18.
Ela é _______________. Vs. 19-22.
III. O _________________DA MÃE IDEAL. 2327
O marido é ____________diante dos
outros. Vs. 23,24.
______________ – Paz e confiança. V. 25.
Sua família é beneficiada pelos
seus __________________. V.26
Seu lar é suprido. V.27
IV. A
___________________DA
MÃE
IDEAL.Vs. 28,29,31.
Será louvada pela sua ________________. vs.
28,29.
Participa do fruto do seu ________________.
V. 31.
É certo homenagearmos as mães.
ELAS MERECEM!!
Vamos louvá-la!! Pv. 31:30

Pr. Nathan e Ana. Por cerca de três meses tem orado
pela confirmação ministerial ali com a Palavra da Vida.
receberam um convite para continuar trabalhando com
"acampamento, com um "acampamento de famílias". A
Palavra de Vida aqui no Brasil chama de “estância”. No
momento em que o diretor de ministério com famílias os
conheceu, ele pediu para que orassem sobre fazer parte
de sua equipe. Desde março estão oficialmente junto com
sua equipe e muito felizes! Atuarão com toda a família e
não apenas com os filhos (crianças e adolescentes).
Terão ainda voluntários e estarão encarregados do
programa com os adolescentes. Também participarão do
ministério de música (teatro e cantatas). Há muitos
musicais durante o ano para as famílias. Tem sido uma
bênção servir as famílias brasileiras ali na Estância
Palavra da Vida Sudeste.
Beatriz Bueno. As programações rotineiras continuaram;
as aulas no MEBE semanalmente ensinando duas turmas
sobre o grande amor de Cristo. Pede que orem para que
de alguma forma o evangelho de Cristo alcance o coração
dessas crianças. No IBPV, o acompanhamento com as
alunas continua, principalmente com as cinco alunas que
discípula. No feriado de páscoa tiveram a Conferência
Gravidade Zero e foi desafiador lembrar algumas
verdades que acabam se tornando rotineiras. No final do
mês, se Deus permitir, terão a primeira viagem
missionária com os alunos do Projeto Marcos. Na igreja,
os ministérios continuam intensamente, principalmente o
“Papo Feminino” que é um ministério com jovens moças
que tem tido o privilégio de estar à frente.
Ela está com saudades e continua orando pela igreja e
louvando a Deus por suas vidas, de fato não seria
possível sem vocês. Que Deus os abençoe e forte abraço
em todos!
Pedidos de Oração: IBPV- Pelo sustento financeiro,
emocional e espiritual dos alunos e da equipe; Pela
Viagem Missionária que faremos com os alunos do
Projeto Marcos em maio; Sabedoria no discipulado com
as alunas e com as jovens da igreja; MEBE- Pelos alunos
e professores que estão ouvindo o evangelho.

>COPOS PERSONALIZADOS
O irmão Maickson está recolhendo de
cada jovem R$ 3,00 para
encomendarmos copos que serão
utilizados aos sábados pela Juventude.
Vamos banir o uso de copos
descartáveis em nossas reuniões. O prazo é até o final
deste mês. E também por conta desta iniciativa cada um
vai lavar seu copo

>AÇÃO OANSE-MIIBA
No final do mês de maio a equipe da OANSE e da
MIIBA estarão juntos em uma ação com moradores de
rua. Para isto, solicitamos sua ajuda com produtos de
higiene pessoal. Vamos distribuir estes itens
arrecadados e também teremos a oportunidade de
compartilhar o evangelho da salvação.

Pedidos de Oração
Pedidos Oração - D. Edi, Imperatriz, Celinda,
Fernanda, Miss. Bill, Fernando, Carlos P.
(Quimioterapia); Vó Cida (saúde); Junior (filho
Vânia - salvação); Paulo F. (transp. rim); Ana
Silvia M. (cir. varizes); Paulo (dor ombro); Pedro
e Maria (salv. pai/saúde - pais Wagner); Pr.
Alden (saúde); Dalva, Marcelo e Ana Maria,
Adriano, Aline, Igor, Lucia Veronese, Graça,
Sandra, Adelvani e Maria, Marcelo (salv.);
Gutemberg (saúde); Érica, Elaine, Priscila e
Denise (grav.); Ellen (fort./sab./emp.); Selma (cir.
ves.); Pr. George (cir. catarata); Gabriel
(leucemia); Allan (saúde - filho Wagner/
Cassiana); D. Benedita (fort. esp.); Paulo L. e
Adrina (saúde); Paulo e Silvia O. (saúde); Paulo
(saúde/conf. salv. - tio Maickson); Gislaine (conf.
salv.).
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