AVISOS E NOTAS

1ª Igreja Batista Nacional Moriá

POR FAVOR IRMÃOS: Precisamos de sua ajuda. Fique atento para a escala do Boletim
01) SEGUNDAS-FEIRAS - Reunião de Oração no Templo para toda a Igreja.

1ªIBNM
1ª Igreja Batista Nacional Moriá

02) TERÇAS-FEIRAS - Reunião de Célula nos lares. Procure uma Célula mais próxima de
sua casa e participe. Se quiser começar um grupo, procure o pastor Fábio (Coordenador)

Rua dos Bandeirantes, 139 - Cianortinho - Cianorte - Pr.
Fone: (44) 3019-5180. E-mail da secretaria: secretaria.ibnmoria@gmail.com
Pastor William: (44) 9 9918-0080
Pastor Hélio: (44) 3629-7027/ 9 9917-7603
Pastor Fábio: (44) 9 9990-1215
Site: www.ibnmoria.com.br
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03) QUARTAS-FEIRAS - Tarde com Deus. Participe e busque a presença de Deus para
tua vida e casa.
04) QUINTAS-FEIRAS - Cultos de Oração e Ministração da Palavra.
05) Dia 10 - Sábado - Haverá uma noite de um TEATRO impactante, com muito louvor, no
nosso templo.
06) Dias 14 a 18 - As irmãs estarão indo a Florianópolis-SC, no Congresso da União
Evangelizadora Feminina Batista Nacional.
07) Dias 24 e 25 - Sábado e Domingo - Estaremos comemorando o Aniversário de 14 anos
da Igreja e teremos conosco o Pr. Iran Goes, da cidade de Campo Mourão como preletor.
Domingo
9:00h - Escola Bíblica Dominical
19:00h - Culto de Celebração ( Esse horário somente durante o inverno)
Quinta Feira
20:00h - Culto de Oração e Ministração da Palavra.
Sábado
20:00h - Culto de Jovens e Adolescentes

¨PORQUE ONDE ESTIVEREM DOIS OU TRÊS REUNIDOS
EM MEU NOME, ALI ESTOU NO MEIO DELES¨. Mt. 18:20

Nos reunimos nas casas toda terça-feira.
Você é nosso convidado a participar de uma
célula. Procure o Pastor Fábio que é o
coordenador das células, para saber qual é a
célula mais próxima da sua casa, ou se quiser
que o Pastor Fábio lhe faça uma visita, ligue
9990 1215 (Tim) ou 9169 6667 (vivo)

TEMPO DE ORAÇÃO
# Todas as SEGUNDAS a partir das 20:00h temos reunião de oração no Templo,
para Homens, Mulheres, Jovens, Adolescentes e Crianças.
# Toda Quarta - feira a partir das 15:00hs temos a TARDE COM DEUS, um
tempo de palavra , testemunhos e oração . Todos que puderem são
convidados a participar.
# Todos os domingos (09:00h) Estudos na E.B.D. sobre os PROFETAS MENORES
Participe se matriculando nesta Escola de Ensino.

EDITORI AL DE NO VEMBRO /2018
P ERSEV ERANÇA, UM A Q UALID ADE NA V IDA DE JEREM IAS .
Nes te mês d e No vembro, gos taria de abordar sob re a arte de nun ca des is tir, o que
ch amamos de Persev era nça, falando um pou co de forma geral s obre o profeta Jeremias e
deixo c omo ve rs o cha ve (Jerem ias 1.6-8 – P or fav or faça a leitura).
A persev era nça não é u ma qualidad e comu m. Muitas pess oas carece m de
co mprometimen to, c uidado e dispo siç ão dura douro s, qualidades vitais pa ra que se
mante nham f irm es em uma tarefa , a des peito de todas as probabilida des con trárias . Mas
Je rem ias f oi um profeta q ue persev erou.
O cham ado de Deus a J eremias revela como E le nos conhec e in timame nte. O
Senh or teve ap reç o por nós antes de qualquer pes soa s oubes se q ue existiríam os. Cuidou
de nós enqua nto estáv amos no útero de no ss a mãe. Planejo u noss a vida enqua nto nos so
co rpo ainda es tava sendo f ormad o. Ele t em mais con side raç ão por nós do que nós mesm os.
J ere mias tev e que depender d o amor d e Deus enquanto persev erava. Seu pú blic o
era normalmente contrário o u apático as suas me nsagens . E le f oi ignorado, e s ua vida
freqüenteme nte foi ameaça da. O profeta s entiu tanto alegria pelo des pertamento e spiritual
de Ju dá, q uanto triste za pela idolatria da naç ão. Com a exc eção do rei Jo sias , Jeremias
as sis tiu re i após rei ignorar suas adve rtênc ias e c onduzir o pov o para lo nge de Deu s. Ele v iu
se us c ompanhe iros profeta s s ere m ass ass inad os. Ele próprio foi sev eram ente perseg uido.
Finalmente, as sistiu a derro ta de Jud á nas mão s dos caldeus .
J ere mias res pondeu a tudo is so com um a mens agem div ina e lágrim as hum anas. E le
foi o prim eiro a s entir o amor de Deu s por s eu povo, e a rejeição des te a mor por parte dos
judeus. Porém mesm o qu ando s e sentiu m agoado e pe nsou em desistir, J ere mias ma nt eve
a c onvicç ão de que tinha de av ança r. Deus o ch amou p ara persev erar. O profeta expres sou
se ntiment os in tensos , mas fo i cap az de enx erg ar além e cont emplar o Deus qu e logo
exe cutaria a jus tiç a, e pos teriorm ente mos traria a sua m isericórdia.
Po de s er f ácil para nós nos ide ntificarmos c om as frustraçõ es e com o desâ nimo de
Je rem ias, mas precis amos p erc eber q ue a v ida des te profeta é também um enc orajamento
à fidelidade.
J ere mias venc eu porque tinha uma qualidad e chama da persev eranç a.
Q uando lemos o t exto indicado no inic io de ste e ditorial, pens amos que
freqüenteme nte as pess oas relutam com nov os des afios , p orqu e lhes falta autoc onfian ça;
ela s s entem q ue não tem a habilidade, o treinamento ou a ex periênc ia ad equados . Jeremias
se c onsiderava “um a c rianç a”, alguém sem expe riência pa ra ser um profe ta de Deus diante
das naçõ es. Mas o Senho r prometeu estar com ele.
Tiramos a liç ão de que não d evemos permitir que s entim entos de incapac idade n os
im peçam de obedec er a Deus . E le sempre estará conos co. Se Ele lhe der um trabalh a a
faz er, prov erá tudo o que v ocê p rec is a para fazê-lo .
Po rtan to meu querido irmão , lembre-se: “Tu do que te vier a mã o para faz er, fa ça
co nform e as tuas f orç as...”. P rec is amos nos es merar no serviço que o Senh or determino u a
ca da um de nós para fazermos na obra do s eu Rein o na terra. O que n ão podemo s é
des is tir na menor lut a, dif iculdade, tempes tade, c ritic a entre o utros , ma s prec is am os
persev erar, p ois de tal qualidad e Deus s e agrada na v ida da gente.
Creia n as promes sas sempre nas promess as de De us!

Pr. William Martn ez Batista

ESCALA DO CULTO DE QUINTA-FEIRA

ESCALA DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Culto dos Dízimos
04111825-

Maria Torres
Maria Coelho
Shirley
Pr. Fábio

Classe Jóias de Cristo
04111825-

Diná
Ana paula
Prª Rosi
Diná

Vinicius
João Gonçalves
Vinicius
João Gonçalves

04111825-

Jeiny
Marcos e Regiane
Marilza
Jeiny

0108152229-

04111825-

ABERTURA

Anízio e Terezinha
Marcos e Regiane
João Paulo e Helenita
Abigail
Ivan e Daiane

0108152229-

Gaúcho
Rose Gazzi
Marcos Araujo
Pr. Bonifácio
Ivan

ABERTURA

Marcos Malaman
Sidney
Marcos Malaman
Sidney

0108152229-

Pr Fábio
Pr. Wagner
Pr. William
Pr. Hélio
Carlos Boiko

03101724-

Lais
Noite de Teatro e Louvor
Estevão
Aniversário da Igreja

MENSAGEM
03101724-

Gaúcho
Noite de Teatro e Louvor
Ricardo
Pr. Iran Goes

ESCALA DO CULTO - DOMINGO A NOITE
RECEPÇÃO

MENSAGEM

ESCALA DO CULTO DE SÁBADO

Classe dos Jovens

Classe dos Adolescentes
04111825-

RECEPÇÃO

Classe Crescendo

ABERTURA

EU VOS ESCREVI JOVENS,
PORQUE SOIS FORTES, E A
PALAVRA DE DEUS ESTÁ
EM VÓS, E JÁ VENCESTES
O
M A L I G N O .
1ª João 2:14

MENSAGEM
ANIVERSARIANTES DO MÊS NOVEMBRO

04111825-

Geovana e Bianca
Paulo e Denise
Natan e Wesley
Fábio e Vanessa

04111825-

Prª Joana
Cleonice
Carlos Boiko
Pr. Hélio

04111825-

Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

Hélio
William
Fábio
Iran Goes

ESCALA DO DEPARTAMENTO INFANTIL
Pedras Preciosas - Maternal
04111825-

Cris e Catarina
Mayara e Elizete
Ana Paula e Catarina
Márcia e Maria Laura

Pequenos Querubins - 05 a 07 anos
04111825-

Waltécia e Júlia
Larissa e Fernanda
Nelídia e Julia
Marcos e Regiane

Cordeirinhos de Cristo - 03 a 05 anos
04111825-

Diná e Amanda
Jeiny e Bianca
Elaine e Amanda
Diná e Bianca

Janela do Saber - 08 a 10 anos
04111825-

Vinicius e Paulo Cesar
Prª Rosi e Rudinho
Luiz e Emanuel
Edson e Guilherme

LUCAS 1:40 - ¨E O MENINO CRESCIA E SE FORTALECIA, CHEIO DE SABEDORIA¨.
Amados Professores, observem a escala e se no dia for impossibilitado de cumpri-la nos
procure com antecedência para fazermos o remanejo. Querido professor e auxiliar, se você
não estiver na escala, deverá permanecer no culto.
Prª Rose - Cris - Edson

02/1103/1103/1103/1104/1104/1105/1105/1105/1106/1106/1107/1109/1109/1113/11-

Márcia Regina de Souza Ruiz
João Batista Gonçalves
Josilaine de Paula F. Bonvechio
Patrícia Morais R. Nascimento
Isabela do Carmo Bexiga Aguiar
Laurica de Souza da Silva
Alexandre Vinicius Taiatella
Kaique Alberto Rocha Honaiser
Algarete Tereza M. Gomes
Natan Junior Souza Borges
Luciana Aparecida J. de Castro
Camila Torrente Santos Firmino
Eduardo Celso Franco
Victoria Gabriela O. Santos
Thiago Vinicius Zanzin

14/1116/1121/1121/1121/1125/1126/1126/1127/1128/1129/1129/1130/1130/11-

Mariana Geralda Budny
Valdete de Oliveira
Debora Ap. Pego de M. Leite
Maikon Douglas de Souza
Silvana Flavia Gomes Zanzin
Maria Izabel Conrado Frigério
Maria Aparecida Ribeiro Rosa
Luiz André Borges Mendes
Suzana Jordão Ribeiro
Marcos Ribeiro da Silva
Lilian Ap. M. de C. T. Barela
Arnaldo Rocha Lima
Verlei Miranda da Silva
Leonardo Duarte de Souza

A Relação dos aniversariantes está de acordo com as informações do Rol de membros
Se seu nome não está aqui, procure a secretaria para atualização dos seus dados.
Traga sua oferta ou alimento para cesta básica
e seja você também um canal de benção para
quem precisa. Se preferir, você pode deixar na
secretaria durante a semana ou procurar o
Anísio e a Teresinha que são os responsáveis
pela
ação
social
nos
telefones:
9 9 0 7 - 2 9 9 9
o u
9 9 2 5 - 6 8 9 7

¨bem aventurado o que acode o necessitado;
O Senhor o livra no dia do mal.¨
Salmos 41:1

