Boletim
Edição nº 59 Ano 2016
Domingo, 03 de janeiro de 2016
Pastores: Caio e Raquel Posella/ Alberto Sayeg/ Marcelo/ Carlos Eduardo/ Campano/ Denise/ Gilson/ Helton

CULTOS E REUNIÕES
SEDE
Templo 1: Araguaia, 410
Templo 2: Araguaia, 391

DOMINGO
Templo 1:
Escola Bíblica.................9h30
Templo 2:
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
SEGUNDA-FEIRA
Templo 1
Instituto Bíblico...........20h00
TERÇA-FEIRA
Templo 1:
Oração de mulheres....10h00
QUARTA-FEIRA
Templo 2:
Lanche ........................19h30
Culto .........................20h00
QUINTA-FEIRA
Templo 1:
Instituto Bíblico ......... 20h00
SÁBADO (1º e 3º do mês)
Templo 1:
Culto de jovens...........19h00

CULTOS E REUNIÕES
CONGREGAÇÃO

“Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as
grandes obras que fez o Senhor.”
Deuteronômio 11:7

Terminamos o ano de 2015. E vimos grandes coisas feitas pelo
Senhor. Milagres, livramentos, curas, relacionamentos
refeitos, dívidas pagas. Só para citar algumas das obras do
Senhor. Mas temos que olhar para as promessas ainda não
conquistadas. Deuteronômio 11:8 e 9 continua: “guardai, pois,
todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais
fortes e, entreis, e possuais a terra para onde vos dirigis; para
que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento,
prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que
mana leite e mel.” A obediência à palavra de Deus nos garante
o recebimento das Suas promessas. Ele é que cuidará de
“cultivar” a nossa terra.
Deuteronômio 11:10 a 12: “porque a terra que passais a
possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que
semeáveis a vossa semente e, com o pé, a regáveis como uma
horta; mas a terra que passais a possuir é terra de montes e
vales; das chuvas dos céus beberás as águas; terra que cuida o
Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o
princípio até o fim do ano.”
Creia. Coisas melhores ainda virão neste 2016. Maior
diferença haverá para nós, povo de Deus. Ele nos usará como
testemunho vivo dos Seus feitos e do Seu poder.

Congregação: Rua Independência, 45

Nós somos “cartas vivas que Deus tem enviado ao mundo.”

DOMINGO
Oração.........................17h00
Culto............................18h00

Deus abençoe a todas as benditas famílias da Igreja Batista
Maanaim!

QUARTA-FEIRA
Culto ......................... 20h00

Pr. Caio Bruno C. Posella.

Acompanhe novidades no site: www.igrejamaanaim.com.br
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