90 anos de uma linda história
Pastor Presidente
Mauricio do Amaral Bossois pr.mauriciobossois@gmail.com

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Hoje - Glória de Souza Mendes e Luzia Agostinho Esteves
dos Santos.
28 - Eduardo Santana Pereira, Maria Luiza Ribeiro de Oliveira, Maria Luiza Toledo da Silva, Paulo André dos Santos,
Ricardo de Oliveira Pinto, Simone Lopes Oliveira Pereira,
Vanessa de Souza Jerônimo Rodrigues e Victor Barcellos do
Nascimento.
29 - Josete Rocha dos Santos e Marcos Lúcio Ribeiro Évora.
30 - Carla Janaína Fontanelli Martins Alves.
31 - Juliana Fundão Barbosa Martins.
01 - Ana Lucia da Rocha Rodrigues, Bruno Cícero Pereira da
Silva, Gabriel Baptista de Carvalho e Orminia Rosa Souza
Rodrigues.
02 - Jandira Moreira Menezes.

Agradecimento :
Os irmãos Levy e Lucy agradecem a Deus pelos 60
anos de casados, que completará no próximo dia 31
(quinta-feira.

Jantar Romântico

Dia 16 de junho de 2018
Horário: 20h
Valor:R$ 60,00

Inscrições abertas (Vagas Limitadas)

Pastor Emérito
Josué Valandro de Oliveira
josuevalandro@gmail.com
Pastor de Jovens e Famílias
Gesiel Santos Martins
gesielsmartins@gmail.com
ATIVIDADES DA IGREJA
Domingos: Cultos às 9h e 18h EBD às 10h
Terças, Quintas e Sextas: Reuniões de Células.
ATENDIMENTO PASTORAL
Agende na secretaria a visita pastoral:

Você, que deseja uma visita do pastor Mauricio, ajude-nos, ligando para secretaria da igreja, para marcar dia e horário.
ATIVIDADES Pr. MAURÍCIO BOSSOIS
Segunda-feira - Folga Pastoral
Terças e quintas-feiras: atendimentos
Contatos com IB Tauá Tel: +55 21 96404-5072;
33963937/24676431
E-mail: ibtaua@ibtaua.org.br
Site: www.ibtaua.org.br

Rua Professor Hilarião da Rocha, 300 - Tauá - Ilha do Governador
– RJ.21920-040.
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Família, lugar de amizade

O livro de Provérbios enaltece a verdadeira amizade, quando diz: “Em todo o
tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão” (Pv 17.17). Os nossos
melhores amigos devem estar dentro da nossa casa. Nossos amigos mais
achegados devem sempre ser os membros da nossa própria família. Infelizmente,
escasseiam-se os exemplos nobres da verdadeira amizade. Nem todas as pessoas
que desfrutam da nossa amizade são nossos amigos verdadeiros. A palavra de
Deus fala de Jonadabe, sobrinho de Davi, que deu um perverso conselho para
Amnon, filho mais velho de Davi. A influência perversa de Jonadabe trouxe
grandes tragédias para a família de Davi. Há amigos nocivos que são agentes de
morte, e não embaixadores da vida. Há amigos utilitaristas que só se aproximam
de você para conseguir algum proveito pessoal. Há amigos de boteco que apenas
alugam seus ouvidos para conversas tolas e indecorosas. O verdadeiro amigo é
aquele que está ao seu lado na hora mais escura da sua vida. É aquele que chega
quando todos já se foram. O amigo ama sempre e na desventura é que se faz o
irmão.
A família é esse canteiro divino onde devemos cultivar a amizade verdadeira.
Um dos exemplos clássicos dessa amizade é a devoção de Rute à sua sogra
Noemi. Muito embora Rute fosse moabita e Noemi uma viúva pobre, estrangeira
e idosa, Rute apega-se a ela e torna-se melhor do que dez filhos para ela. Rute e
Noemi, ambas viúvas, emergem das brumas do desalento e fortalecidas pela
amizade e sustentadas pela divina providência, fazem uma jornada pontilhada de
vitórias esplêndidas, pois Rute tornou-se avó do rei Davi e ancestral do Messias.
A família precisa ser lugar de encorajamento para os fracos e ânimo para os
abatidos. A família é o hospital de recuperação para os doentes e o campo de
treinamento para os grandes embates da vida. Na família somos aceitos não por
causa de nossas virtudes, mas apesar de nossos fracassos. É no recôndito do lar
que nosso caráter é forjado, nossa personalidade é firmada e nosso temperamento
é provado. Na arena da família, quando caímos, somos levantados. Quando
ficamos tristes, somos consolados. Quando erramos, somos perdoados. A família
é lugar de aceitação, perdão e cura. É no recôndito sagrado da família que temos
os nossos mais sinceros amigos, aqueles que estarão ao nosso lado, mesmo
quando todos nos abandonarem e iluminarão nosso caminho mesmo nas noites
mais escuras da alma.
A vida seria cinzenta sem verdadeiras amizades. Não fomos criados para a
solidão. Deus nos fez à sua imagem e semelhança e ele é plenamente feliz na
plena comunhão que sempre existiu entre as três pessoas da Trindade. Por termos
as digitais do Criador estampadas em nossa vida, a solidão nos é estranha e
amarga. Nascemos dentro de uma família e Deus nos ordena a constituirmos uma
família. É na família que usufruímos o pleno significado da existência. É na
família que crescemos e nos multiplicamos. É na família que cumprirmos o nosso
mandato cultural. É na família que aprendemos a dar e a receber. É na família
que aprendemos a respeitar e a perdoar uns aos outros. É na família que
aprendemos a suportar uns aos outros em amor. É na família que cultivamos a
verdadeira amizade.
Nem sempre, porém, a amizade trescala seu embriagador perfume na família. Às
vezes, há hostilidades e mágoas; outras vezes, há ódio e indiferença. Há muitas
famílias, onde as pessoas têm o mesmo sobrenome e moram debaixo do mesmo
teto, mas não se amam nem se respeitam. Vivem sem o óleo da alegria e sem o
bálsamo da paz. É hora de cultivarmos amizades sinceras e desfrutarmos da
amizades leais. É hora de imitarmos a Cristo, nosso supremo modelo. Dele são as
palavras: “Ninguém tem maior amor do que este: de dar alguém a própria vida
em favor dos seus amigos” (Jo 15.13).

Rev. Hernandes Dias Lopes

MINISTÉRIO INFANTIL:
Reunião hoje, com os professores da Rede de Crianças, após o Culto da
Manhã.
Celebração da Ceia do Senhor:
Irmãos escalados para servirem a Ceia no próximo domingo pela manhã:
Diretoria e Líderes de Ministérios..
Traje adequado para ocasião. Chegar 15m antes do início do culto.

Manhã - 9h
Aquele que dá testemunho destas coisas diz:
"Sim, venho em breve!"
Vem, Senhor Jesus! Ap 22:20

*Prelúdio

Tornar Membro da Igreja Batista de Tauá:
1. Ore e tenha convicção da vontade de Deus.
2. Frequente a Classe do Pr. Mauricio, todos os domingos, às 10h, no
Gabinete Pastoral.
3. Marque na secretaria da igreja uma entrevista com o Pr. Mauricio.

*Chamada à Adoração

Cantinho da MCM:
Mateus 6.33 “Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e
todas estas coisas vos serão acrescentadas”.

*Saída das Crianças

Ministério de Música:
Ensaios: Coro Gláucia Leite - 5ª feira, 20h e domingos 17h. Coro Cantares - 11h30m, aos domingos. Coro Lord’s - 2ª feira 19h.
Aulas de Música:
Canto, bateria, teclado, piano, violão, musicalização infantil.

*Consagração de Bens e Vidas

Vós, pois, amados, prevenidos como estais de antemão,
acautelai-vos; não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza;
antes crescei na graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo (2 Pe 3.17-18).
Venha estudar no Instituto Bíblico Caleb! Dê um upgrade no seu conhecimento da Palavra de Deus. E, não esqueça: frequente também a EBD e as
Células. Esses ministérios te darão o conhecimento necessário para
conhecer a Verdade e, lembre-se, a Verdade te libertará! (Jo 8.32)
Ministério Comunitário Cristão:
Nossas atividades são:Atendimento Médico, temporariamente, desativado.
Consultório Dentário, 4ª feira de 8h às 12h; 5ª feira às 14h.
Atendimento Psicológico, Inscrições abertas para lista de espera na portaria. Corte e Costura, 5ª feira de 14h às 17h.
Artesanato, 4ª feira de 14h às 17h.
Aula de Pilates (2 Turnos), 2ª e 5ª feira de 19h às 20h e 20h às 21h.
Alfabetização de Jovens e Adultos, 2ª e 3ª feira 14h30m às 17h30m; 3ª e
5ªfeira 19h às 21h.
Curso Pré-vestibular e Pré-militar, De 2ª a 6ª feira, de 18h às 21h30m;
sábado de 8h às 13h.
Atividades Ministérios com Surdos:
Curso de Libras todas as terças-feiras, às 19h.

*Leitura Bíblica: João 14. 2-3
*Adoremos com Hinos
*Mensagem
*Poslúdio
*EBD

Noite - 18h
“Não a nós Senhor mas ao teu nome da Glória”
Sl 115: 1a

*Prelúdio Cantado

*Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica:
*Adoremos com Cânticos
*Momento de Intercessão
*Comunicações e Avisos
*Consagração de Bens e Vidas
*Inspiração Musical
*Mensagem
*Posludio

Segunda-feira, 20h,
“Colheita Mulheres” - Líder: Carol Falcão.
“Videira” - Líder: Glória Mendes.
Terça-feira, 20h,
“Uns aos Outros” - Estrada Rio Jequiá, 288. Líderes: João e Rose.
“Soli Deo Glória” - Líderes: Edmilson e Solange.
“Colheita Homens de Fé”-Estr.do Dendê,460/ Bl1/ 307.Tauá -Líder: Pr.
Milton Mendes.
“Semeando” - 20h - Tauá. Líder: Glericiêda.
“Mulheres Jovens - Tauá” - Avany - Rua Maici, 118. Líder: Avany.
Quarta-feira,
“Kadosh”-15h - R. Governador Martim de Sá,104/201.Bancários. Líder:
Aline Bossois.
“Kadosh II” - 16 h - Estrada do Pinhão, 95. Freguesia. Líder: Márcia
Pimentel.
Quinta-feira - 15h “Mulheres” - Tauá - Líder: Elenita.
“Colheita Homens” - Líder: Pr. Mauricio.
Sexta-feira, 20h,
“Casais” - . Líderes: Marco e Vera (982056364).
“Ebenezer” - Marco e Cristina Viannay - Rua Cassiano Ricardo, 152/101
- Portuguesa. Líderes: Marco e Cristina Viannay.
“Zona Norte” -Av.dos Democráticos,148-Manguinhos.Líder:Mário Bossois
Célula de Adolescentes - 5ª feira - 20h - Vanessa e Robson.
3ª feira 20h - CelúLaides - Líder: Karina. Célula Tamo Junto - 3ª feira 20h
- Líder: Luiz Henrique. Célula Time - 5ª feira - Líder: João Victor 981182514. Célula Juniores Reais - 5ª feira - 20h - Término 21h15m.
Rua Ipiru, 217/Bl 2/303 – Jd. Guanabara. Líderes: Ellen e Deivison. Célula
Manguinhos - 6ª feira 20h - Jonathas. Célula Fé Meninas - 3ª feira 20h Líderes: Amanda Millions e Jady.
CALENDÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 01 A 17.
Dia 01 (sexta-feira) - Oficina Teen – Pr. Mauricio
Dia 03 (domingo) – 2ª Reunião de Supervisores com Líderes de Células
Dia 03 (domingo) – Bazar Ministério Infantil – Juliana Braga
Dia 02 – Estação Tauá
Dia 07 – Reunião do DEFEM – 14h às 16h (Sandra Regina)
Dias 08 a 10 – Vida Vitoriosa. (Metamorfose)
Dia 09 – S.E.E.D.
Dia 09 - (Sábado) – Jantar Romântico – Ministério de Famílias
Dia 10 – 2º Domingo Dia do Pastor.
Dia 10 (domingo) – Bazar Ministério Infantil – Juliana Braga
Dia 15 – Papo Cabeça
Dia 16 – Papo de Casal
Dia 16 (Sábado) – 10h – Reunião do Conselho Administrativo.
Dia 17 (domingo) – Assembleia.

