Boletim
Edição nº 71 Ano 2017
Domingo, 01 de Janeiro de 2017
Pastores: Caio e Raquel Posella/ Alberto Sayeg/ Marcelo/ Carlos Eduardo/ Campano/ Denise/ Gilson/ Getúlio

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

DOMINGO
Templo 2:
Escola Bíblica.................9h30
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
SEGUNDA-FEIRA
Templo 1
Instituto Bíblico...........20h00
TERÇA-FEIRA
Templo 1:
Oração de mulheres....10h00

2017 – ANO DE ESPERANÇA
“Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a
terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem
mui bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a Lei
que meu servo Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a
direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas
por onde quer que andares.” Josué 1: 6,7.
Este ano de 2017 se inicia com muita esperança. Hebreus 11:1: a fé é
o firme fundamento das coisas que se espera. “Coisas que se espera”
é a esperança. Esperança nas promessas do Deus poderoso,
misericordioso, amoroso, Senhor dos senhores. Aquele que traz à
existência aquilo que não existe.
Nos dois versículos acima, Deus exorta a Josué, por duas vezes, a ter
bom ânimo. Deus o incita à coragem para seguir a Sua Lei. E sabemos
que, quando o Seu povo o obedeceu, venceu em todas as batalhas.

QUARTA-FEIRA
Templo 2:
Lanche ........................19h30
Culto .........................20h00

Este é o grande objetivo da Igreja Batista Maanaim. Preparar um
exército de Deus para alcançar a “terra prometida” com todas as
benesses e vantagens que ela pode nos dar. E Ele tem nos ensinado a
ganhar as batalhas que a vida nos proporciona, fazendo-nos alcançar
aquilo que Ele tem proposto a cada um de nós.

SÁBADO
1º e 3º sábado:
Adolescentes ............ 18h30

O livro de Salmos 37:5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor; confia
nele e ele tudo fará. Provérbios 16:3 diz: Confia ao Senhor as tuas
obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 3: 5,6:
Confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu
próprio entendimento, reconhece-o em todos os seus caminhos e
Ele endireitará as suas veredas. Nestes três versículos, o verbo
confiar, no hebraico, é galal, que quer dizer rolar, entregar, afastar,
remover. A imagem é a de um camelo sobrecarregado com uma carga
pesada; quando a carga está para ser removida, o camelo ajoelha-se,
inclina-se para o lado e a carga desliza. O Senhor é que leva as nossas
cargas. Precisamos aprender apenas a DESCANSAR nEle. Esta, talvez,
seja a maior dificuldade do crente: aprender a DESCANSAR no Senhor.
Queremos, por natureza humana, controlar todas as coisas. Por isso,
temos dificuldade de descansar em situações fora do nosso controle.
Por isso, o meu desejo é que neste ano de 2017 sejamos mais e mais
dependentes desse Grande Deus, nosso Pai, que controla todo o
Universo. Porque Ele é bom!

Culto de jovens...........fale
conosco.

CULTOS E REUNIÕES
CONGREGAÇÃO
Congregação:
Rua Independência, 45

DOMINGO
Oração.........................17h00
Culto............................18h00
QUARTA-FEIRA
Culto .......................... 20h00
O culto das mulheres será
realizado na SEDE de terçafeira ..... 10h00

Deus abençoe a todas as famílias da Igreja Batista Maanaim.
Pastor Caio Bruno C. Posella
www.igrejamaanaim.com.br

Templo 1: Alameda Araguaia, 410 // Templo 2: Alameda Araguaia, 391 // Congregação: R. Independência, 45

0

Janeiro
Sede
02 - Luiza Gabriela da Silva Santos
02 - Wilma Alves de Souza
04 - Pedro Camargo
//
08 - Rebeca Felix do Nascimento
09 - Ana Aparecida Alves
10 - Jussara Silva Souza
12 - João Valentim Rodrigues Vargas
13 - Eliana Apª. Oliveira de Sá Wittaker
14 - Flávia Tenório Calderon da Cunha
14 - Debora Alves dos Santos
17 - Ana Carolina de Souza Macedo
18 - Elaine Cristina Moreira Luiz
18 - Alex de Jesus
18 - Carlos Eduardo Martins da Silva
24 - Daiana P. S. da Cruz Correia
25 - Moises Batista Alves
25 - Lucas da Silva Souza
26 - Gustavo Braga Sisti
26 - Eduardo da Silva Souza
26 - Andreia Zanchet
29 - José André Vargas de Souza
Congregação:
06 - José Gilson P. Souza
22 - Matheus Felipe F. de Oliveira
23 - Adriana Novaes Siqueira
29 - Milleny Vitória F. de Oliveira

É o seu aniversário e o seu nome não
está na lista? Verifique o seu cadastro
na Igreja.

Participe das Casas Abertas
Encontre uma casa perto de
você. Fale conosco.

Aula de artesanato na Igreja
Em breve mais informações
Gratuito. Fale com a irmã Arlete

Sirva mais
Você quer servir mais em nossa comunidade? Há
várias áreas de atuação. Saiba mais com nossos
pastores e líderes.

