REUNIÃO

Oração
Recesso volta a partir de 05 de fevereiro 2019
Pedido de Oração: Regina Evangelista (mãe de
Sonia).
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
HOJE - Vita Gomes Ribeiro.
28 - Luciana Pacheco Barros.
29 - Gildevânia Cristina Soares Sousa e Nelson do
Nascimento.
31 - Wladmyr de Sant’anna e Willian Reeve Silva.
02 - Márcia Gonçalves Spindola Mendes, Ruy Moreira
da Fonseca e Thacymara Rayssa Siqueira da Silva .
*****************

90 anos de uma linda história
Pastor Presidente
Mauricio do Amaral Bossois
pr.mauriciobossois@gmail.com
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, ajudenos, ligando para secretaria da igreja, para marcar dia e
horário.
ATIVIDADES Pr. MAURÍCIO BOSSOIS
Terça-feira - Folga Pastoral
Segundas e quintas-feiras: atendimentos

Plano de Adoção de nossos Missionários: Léo, Priscila,
Liz e Piatã. CONTRIBUA!

Início: 17 de março. - Horário: Aos domingos 10h
Apostila R$90,00 - parcelado em 2 X.
Inscrição: Preencher a ficha e entregar na secretaria da igreja.
I

Contatos com IB Tauá:
Tel: + 55 21 33963937 / 24676431
+55 21 96404-5072;
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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RECOMEÇO
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começa, e agora novos sonhos, agora novos projetos, agora novas
perspectivas, agora tempo de recomeço, é hora de você confiar que
Deus está com você, é hora de você ter ânimo para enfrentar os desafios, é hora de você pôr o pé no rio Jordão para que ele se abra, é
hora de você conquistar o território que Deus estabeleceu, que lhe
pertence; e pela fé você há de caminhar confiando nas promessas de
Deus.
De que maneira fazer isso vitoriosamente? Não se apartando da Palavra de Deus; a Bíblia é para nós um mapa da vitória, a Bíblia é o livro
que nos mostra o que não devemos fazer, e é o livro que nos mostra
o que devemos fazer, a Bíblia é o livro que mostra a nossa fraqueza,
mas a Bíblia é o livro que mostra também a onipotência divina, a
Bíblia é o livro que nos ensina a orar, conectando a nossa fraqueza à
força do onipotente, que une o nosso altar da terra com o trono do
céu; então quero encorajar você a recomeçar, a se levantar, a sacudir
a poeira, a não olhar para as suas fraquezas, para as suas limitações,
mas para a onipotência de Deus, olhar para o braço onipotente de
Deus, que pode dar a você vitória nas lutas, pode enxugar suas lágrimas, pode curar as suas enfermidades, pode restaurar o seu casamento, pode restaurar sua família, pode restaurar os seus sonhos, e
pode colocar os seus pés na estrada da bem-aventurança. Diz a Bíblia
que a última ordem, então, nesse texto a Josué, foi esta: “não to
mandei eu Josué? Sê forte e corajoso, não tenha medo”. Deus é o
Deus que encoraja, Deus é o Deus que dá ânimo, Deus é o Deus que
dá força, Deus é o Deus que planta esperança no nosso coração. Eu
sei que o ano tem muitos desafios, tem muitas lutas em todas as
áreas; na área da economia, na área social, na área da segurança, na
área de educação, e eu sei que o Brasil tem desafios, eu sei que você
tem desafios, que a sua família tem desafios, mas Deus é o Deus da
esperança e do recomeço.

Rev. Hernandes Dias Lopes

Adoremos com Cânticos

Segunda-feira, 20h,
“Videira 1” - Líder: Glória Mendes.
“Desenvolvendo Amor” – Líder: Carol Falcão.
Terça-feira,
“Uns aos Outros” - 20h - Estrada Rio Jequiá, 288. Líderes: João e Rose.
“Soli Deo Glória” - 20h - Líderes: Edmilson e Solange.
“Sola Fide - 20h - Líderes: Pr. Anderson e Vanessa.
“Colheita Mulheres” - 19h30m - Líder: Carol Falcão.
“Colheita Homens de Fé” - 20h - Líder: Pr. Milton Mendes. (Recesso).
“Semeando” - 19h 30m - Líder: Gleiciêda
“Videira 2 ” 20h - . Líderes: Azean e Deda.
“Mulheres Jovens Tauá” 20h - Avany - Rua Maici, 118. Líder: Avany.
“Tamo Junto” - 20h - Líder: Cauli Freitas - Recesso
“Chega Mais” 20h - Bancários. Líder: Pr. Gesiel. Recesso
“Fé Meninas” - 20h - Líderes: Amanda Millions e Jady. Recesso
Quarta-feira,
“Kadosh II” - 16 h - Estr. do Pinhão, 95.Freguesia. Líder: Márcia Pimentel.
“Kadosh III” -15 h - Rua Dr. Manoel Marreiros, nº 1993 - Bancários.
Líder: Viviane Pinto.
Quinta-feira
Mulheres” - 15h - Líder: Elenita. Recesso.
“Colheita Homens” - 20h - Líder: Pr. Mauricio.
“Colheita Homens de Compromisso” - 20h - Líder: Fábio Moreira.
“Adolescentes” - 20h - Líderes: Vanessa e Robson.
“Time” - 20h - Líder: João Victor - 981182514.—Recesso
“Juniores Reais” - 20h - Término 21h15m. Rua Ipiru, 217/Bl 2/303 – Jd.
Guanabara. Líderes: Ellen e Deivison.
“Fé Meninas 2” - 20h – Líderes: Jady e Jéssica. Jd. Guanabara. - Recesso
Sexta-feira,
“Kadosh I” 8h30m - R. Jair Ramos, nº 200/ Bl 2/ Aptº105. Jd. Guanabara.
Líder: Aline Bossois.
“Casais” 20h - . Líderes: Marco e Vera (982056364).
“Zona Norte” 20h -Av.dos Democráticos148-Manguinhos. Líderes: Mário
Bossois e Pr. Edson.
“Ebenezer” 20h - Líderes: Marco e Cristina Viannay.

Momento de Intercessão

CALENDÁRIO 2019

Atenção Líderes de Ministérios:
Entregar na secretaria da igreja , o calendário de atividades para o ano
de 2019.

Manhã - 9h

QUARTAS DE FÉ: Está suspensa, nesse período.

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.
Ministério de Ensino:
“...crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo” (2 Pe 3.17-18).
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
“Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade” (A.W.Tozen).
Se a sua classe está em recesso, não deixe de ir à EBD! Procure outra
classe para estudar a Palavra de Deus. Esta é também uma ótima
oportunidade para conhecer outros temas e professores!
Está com alguma dúvida? Procure-nos na secretaria! Teremos prazer
em ajudar!
Cantinho da MCM:
Primeira reunião da MCM, vai acontecer no dia 12 de fevereiro, (terçafeira), às 15h.
Ministério de Música:
Ensaios: Coro Gláucia Leite - Reinicia no dia 27 de janeiro. Coro Cantares - 11h30m, aos domingos (recesso). Coro Lord’s - 2ª feira 19h.
Aulas de Música:
Canto, bateria, teclado, piano, violão, musicalização infantil.
Ministério Comunitário Cristão:
Nossas atividades: Médico, temporariamente, desativado.
Consultório Dentário, 4ªfeira de 8h às 12h; 5ªfeira às 14h.
Atendimento Psicológico, em recesso..
Corte e Costura,2ª feira de 14h às 17h. Artesanato,4ª feira de 14h às
17h. (Recesso).
Aula de Pilates (2 Turnos), 2ª e 5ª feira de 19h às 20h e 20h às 21h.
(Recesso).
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. Início no dia 04 de fevereiro.
Atividades Ministérios com Surdos:
Curso de Libras todas as terças-feiras, às 19h. (Recesso). Volta em
março.

Chamada à Adoração
Leitura Bíblica

Adoremos com Hinos e Cânticos
Inspiração Musical - Beatriz Pimentel
Saída das Crianças
Mensagem - Pr. Anderson Barbosa
Consagração de Bens e Vidas
Posludio
EBD

Noite - 18h30m
p

"Tempo de Recomeçar"
Prelúdio
Chamada à Adoração

Leitura Bíblica

Comunicações e Avisos
Consagrando Bens e Vidas
Inspiração Musical
Mensagem- Pr Rainerson Israel

Posludio

FEVEREIRO : Semanal: Terça – Recesso das Células - Jovens

Mensal: 02 - Estação Tauá - Jovens
08 – Louvor de Rua – Jovens
16 - Papo de Casal - Jovens
Dia 16 (Sábado) 7h ÀS 11h - Despertar com Deus
Dia 24 (Domingo) Aniversário da Igreja - (EBD – 9h – Culto às
10h) - Ceia pela manhã. Pregador convidado – Pr. Evaldo Carlos
dos Santos

