Louvor
Cânticos de louvor

Prelúdio
Adoração
Salmo 126.1-3
Hino 145 – Refúgio Verdadeiro
Oração
Confissão
Salmo 126.4-6
Hino 128 – Comunhão Preciosa
Oração de confissão

Consagração dos Dízimos & Ofertas
Mensagem bíblica
Hino 298 – A Pedra Fundamental
Oração e bênção
Amém tríplice

Domingo, 11 de Novembro de 2018.

A DOR DA SEPARAÇÃO

Poslúdio
“O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor
abençoa com paz ao seu povo.” Salmo 29.11

Hoje, às
19h00.

Ministério de Intercessão

Se você enfrenta problemas e precisa que alguém ore por você, ou ore com
você, dirija-se, logo após o Culto Matutino, à primeira sala do piso inferior.
Uma equipe estará a sua espera.

Despedir-se de alguém que amamos, e que estará por um breve período ou
para sempre longe de nós, é muito doloroso; por isso, choramos e
permanecemos entristecidos e, por que não dizer, desanimados. Mas, sejam
quais forem, há despedidas necessárias. Quem um dia deixou o filho na porta
da escola, em seu primeiro dia de aula, sabe bem disso; foi preciso separar
dele, mesmo ouvindo, ao longe, o seu choro desesperado; era o começo de
seu crescimento fora de casa e o desafio de novas experiências.
E quem já perdeu um ente querido, possivelmente lembra-se que viveu
dias de insegurança, aflição e saudade.
Após orientar os presbíteros da igreja de Éfeso, Paulo se despediu
deles; e ao dizer que não mais veriam o seu rosto, “...houve grande pranto
entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam-no, entristecidos...
e acompanharam-no até ao navio.” (Atos 20.36-38)
Mas, despedidas que nos distanciam de pessoas amadas podem abrir
novas expectativas, sonhos e oportunidades, tanto para aqueles que partem
quanto para aqueles que ficam. Neste aspecto, a despedida tem caráter
inovador, é fascinante: “Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor
estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma; os
humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a
uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu; livrou-me de
todos os meus temores.” (Salmo 34.1-4)
Agora é hora de dizer adeus! Que o Senhor confirme a sua vontade na
minha vida, na vida de minha família, e de todos os amados irmãos da IPBG.
Até qualquer dia!
Pr. Davi Romualdo da Costa

DÍZIMOS & OFERTAS
Para acompanhamento, orações e participação, informamos aos irmãos as entradas e saídas no
semestre passado, deste ano de 2018.
Período:
Receitas
(Dízimos e
Ofertas)
Despesas
Totais
Saldo

JAN/18

FEV/18

MAR/18

ABRIL/18

MAIO/18

JUN/18

JUL/18

58.884,70 48.491,44 41.373,43

34.452,68 29.000,70 35.503,18 28.908,87

38.983,28 49.177,31 48.946,32

38.122,95 38.362,78 40.406,52 37.306,38

19.901,42

-3.670,27

-685,87

-7.572,89

-9.362,08

-4.903,34

-8.397,51

No mês de agosto a receita foi de R$ 30.269,42 e despesas de R$ 37.750,33 –, o que resultou num
saldo negativo de R$ 7.480,91. No mês de setembro, a receita foi de R$ 30.799,38 e as despesas
de R$ 29.378,68 – saldo positivo de R$ 1.420,70. Observação: nesse mês, deixamos de honrar a
devolução de R$ 7.000,00 –, referente ao empréstimo junto ao Supremo Concílio; também não
foram repassadas as verbas para o Presbitério e Supremo Concílio.

PASSADO E ATUALIDADE
No próximo sábado, dia 17 de novembro, às 15h00, aqui na IPBG, haverá um encontro de
irmãos que fizeram parte da nossa igreja, e irmãos que a frequentam atualmente; o primeiro
objetivo é desfrutarmos de momentos de comunhão, o segundo, é relembrar um pouco o
passado e entoar cânticos “dos velhos tempos”. Toda a igreja está convidada! Outras
informações, fale com a Amélia Granito (Residência: 3884-8005 / Celular: 9-8118-4648).

Motivos de Oração
Enfermos: Gabriela (10 anos – sobrinha da Cláudia Maurer) – começou nesta sexta-feira
(09/11) o tratamento visando diminuir a sensibilização de anticorpos; continua na fila de
transplante de rim; Victor (4 anos - sobrinho da Priscila Franco, secretária do Cescon) –
recuperando-se de fratura do dedo mínimo da mão direita; Pr. Rui Fábio (São Paulo) – continua
em tratamento contra o câncer; Célia (filha da Meibel) – em casa, recuperando-se bem de
cirurgia; visitas liberadas; D. Nelly – saúde; Pr. Caetano – aguardando transplante de córnea
(Hospital de Olhos de Sorocaba); Aline (neta da D. Teresa) – saúde; Mariana – retinopatia
diabética; D. Ruth; D. Chiquinha; D. Ordália; Diva.
Observação: as notícias acima são periodicamente averiguadas e atualizadas.
Causas locais: Pr. Davi Romualdo e família (novos projetos para 2019); Novos membros e
famílias da IPBG; Avanço planejamento da IPBG; Ministérios e reforma na igreja; Pastores,
Seminaristas e famílias; Presbíteros e Diáconos; Escola Dominical; Louvor; CESCON;
Congregação do Parque Xangrilá.
JUNTA DIACONAL
Santa Ceia do Senhor
11 de Novembro
18 de Novembro

PRESBÍTEROS À DISPOSIÇÃO PARA ATENDIMENTO NOS CULTOS
Escala
Matutino
Vespertino
11 de Novembro
Robert Deuber
Ricardo Oliveira
18 de Novembro
Ricardo Figueiredo
Luís Morelli

Aniversariantes na Semana – Salmo 36.7
“Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade!
Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas.”
13/11 (terça-feira) – Débora Radaic -  - (19) 9-7137-2238
Lucas Henrique Tinta -  - (16) 9-9603-6390

DIA MUNDIAL DE AÇÃO DE GRAÇAS
No quarto domingo deste mês (25/11), teremos o nosso Culto de Ação de Graças, às 09h00, na
IPBG. Uma hora antes do culto (08h00), nós nos reuniremos para o café da manhã. Agende esta
data, por favor, e aguardem novas informações do CONVIVA nos próximos boletins!

GRUPOS NOS LARES
- Grupo Quinzenal
Quinta-feira – 19h30 - (casa da D. Meibel)
Moderador: Pr. Davi Romualdo
- Jovens 1 – (casa do Paulo Deuber)
Segunda-feira – 19h30
Moderadoras: Bel e Stephanie
- Jovens 2 (casa da ABU)
Quarta-feira - 19h30
Moderador: Akira
- Jovens CASAIS (casa Pr. Daniel)
Quinta-feira – 19h30
Moderador: Giselle
- Grupo Quinzenal
Sexta-feira – 19h30 – (casa Ricardo Figueiredo)

» Secretaria e Atendimento Pastoral
Agende uma visita.
Ligue para o Pr. Davi: 3288.0596 ou
para Maria Helena: 3289.4605.
» Programação Infantil
Antes da Escola Dominical, abertura
especial para crianças no momento da
reflexão bíblica.
» Grupos de oração
Domingo e Segunda- feira - 8h30
Coordenadoras: D. Sara e Maria Helena.

Tesouraria
Pb. Marcos Garcia
Contribua financeiramente com o trabalho da
IPBG, participando dos cultos no 2.º domingo de
cada mês. Coloque sua contribuição na caixa de
Dízimos & Ofertas (gazofilácio) ou deposite:
Banco do Brasil
Agência: 1515-6
Conta Corrente: 32.348-9
CNPJ: 52367562/0001-71
======================================
VIGILANTE NOTURNO LIGUE – 99105-7980

André
Rubens e Thiago
Paulo Hack e André

Conselho da Igreja

Presidente
Pr. Davi Romualdo da Costa
Vice-Presidente
Pb. Robert Deuber
Secretário
Pb. Ricardo Oliveira
Tesoureiro
Pb. Marcos Garcia
Representantes no PCPN
Pb. Robert Deuber / Pb.Ricardo Oliveira
Membros
Pr. Daniel Castro Alves
Pb. Fabricio Batistone
Pb. Luiz Demant
Pb. Luis Fernando Morelli
Pb. Ricardo Figueiredo

Junta Diaconal
André Queiróz: 99195-7170
Antônio Ramos: 99781-0701
Claiton Santos: 98364-9507
João Horácio: 99340-0556
Paulo Deuber: 99208-2759
Renato Ramos: 99666-6848
Paulo Henrique Hack: 98304-7558
Rubens Nogueira: 98418-7710
Tiago Queiróz: 99195-7158

ESCALA DE PIANISTAS
NOVEMBRO
04 – Anabel
11 – Elione (Dízimos & Ofertas)
18 – Márcia (Santa Ceia)
25 – Anabel

CESCON
Centro Estudantil e Social de
Convivência
ONG cristã a serviço da comunidade de
Barão Geraldo
Presidente:
Diac. Rubens Nogueira
Vice-presidente:
Pr. Davi Romualdo da Costa
Secretária:
Priscila Franco
Tesoureiro:
Diac. André Queiróz

