N otas & Notícias

AÇÕES DE GRAÇA (1)
CONFERÊNCIA DE
CONSERVAÇÃO DE FRUTOS

“Então a nossa boca se encheu
de riso, e a nossa língua de júbilo!”
(Salmo 126:2). Foi com este sentimento de gratidão ao SENHOR que
encerramos a nossa Conferência de
Conservação de Frutos. Conhecer
melhor a vida e os planos das famílias
do Dr. Carlos Heron, do Pr. Geraldo
Fonseca e do Roberto Kedoshim
foram experiências maravilhosas.
Sentimos mais ainda a responsabilidade de orar e contribuir com o
Projeto Senegal, Colômbia e Israel.
Nossas equipes do Grupo Grão
de Mostarda, os idealizadores e
realizadores da conferência, foram
eficientes. Parabéns à Equipe de
Decoração – que fez o milagre da
transformação da igreja de sábado
para domingo! À Equipe de Louvor:
uma bênção! À Equipe de Recepção:
Que simpatia, beleza e eficiência!
À Equipe do Lanche Missionário:
Uma delícia! À Equipe de Saudação
em várias línguas: mais uma vez
encantou-nos! Parabéns às equipes
responsáveis pelos áudio-visuais,
impressos, som, crianças e zeladoria.
Nossa gratidão à irmã Elsa Mita que
recepcionou a família do Dr. Carlos
Heron, no espírito de Hebreus 13:1.

AÇÕES DE GRAÇA (2)

“Com efeito, grandes cousas
fez o SENHOR por nós; por isso
estamos alegres” (Salmo 126:3).
Também expressamos nossa gratidão ao SENHOR Deus pelo privilégio de contribuir com uma Oferta
de Amor para Missões. Nosso alvo
de mil reais foi superado com amor,
chegando a 1.726, 00 reais! Podemos, então, cobrir as despesas de
passagens da família do Dr. Carlos
Heron, ressarcir algumas despesas
da própria conferência e dar uma
boa oferta para as três famílias
missionárias que participaram como
preletores de nossa Conferência.

Agenda de OUTUBRO

• 06 (sábado) - Ações de Graça 70 anos da irmã Fransquinha Aguiar.
• 07 (domingo) - Batismo e Ceia
• 12 (sexta-feira) - feriado: Encontro
com pastores e diáconos.
• 21 (domingo) - EBD e Culto:
Dia das Crianças (Especial).
• 27 (sábado) - Casamento
de Ligy e Alexandre Paulo.
• 31 (quarta-feira) - TOM: Aniversário da Reforma Protestante.

CASAMENTO RAÍZA E IGOR

Sábado, dia 15, foi celebrada a
Aliança Conjugal de nossos irmãos
Igor e Raíza. Foi um tempo muito
especial, com a presença de familiares, irmãos da IBF Cristo é Vida
e amigos. Oramos para que o SENHOR Deus continue abençoando
as vidas de Igor e Raíza, fortalecendo essa união de forma que sempre
glorifiquem ao SENHOR.

CONSERVANDO OS FRUTOS
DO RETIRO DE JOVENS

Nossa Mocidade, pegando carona no tema de nossa Conferência
Missionária, elaborou uma excelente
programação para o próximo sábado
(dia 29): relembrar o Retiro de Jovens
e fazer uma revisão dos Estudos Bíblicos e Devocionais. Imperdível!

BATISMO BÍBLICO

No dia 7 de outubro (domingo) haverá mais uma celebração
de batismo, por isso convocamos
os candidatos ao batismo e seus
discipuladores para uma reunião
com o Conselho Pastoral no próximo
domingo (dia 30), após a EBD.

MISSÕES NO ARATURI

Nos fins-de-semana uma família
de nossa igreja fica responsável
pelos Cultos.
• SETEMBRO (30 - Roberto e Verônica) • OUTUBRO (07 - Fernando e
Iraci; 14 - Pr. Joaquim e Lourdes; 21
- Rômulo e Diana; 28 - Mota e Linda)
• NOVEMBRO (07 - Fernando e Iraci;
14 - Pr. Joaquim e Lourdes; 21 - Rômulo e Diana; 28 - Marcus Antônio e
Lúcia) • DEZEMBRO (02 - Fernando
e Iraci; 09 - Pr. Joaquim e Lourdes;
16 - Rômulo e Diana; 23 - Bonifácio e
Ilzanir; 30 - Pr. Luiz e Glória).

É HORA DE PLANEJAR

Encerrada a Conferência Missionária de Conservação de Frutos,
com as renovações dos compromissos missionários de vários irmãos
e novos compromissos, também
levando por base os relatórios financeiros da Igreja e de Missões, com
as descrições mensais a partir de
janeiro, considerando as variações
e o nível de fidelidade dos membros
e o crescimento da igreja na área financeira, é hora de levarmos adiante
o planejamento. Oremos para que as
reuniões e assembléia sejam dirigidas pelo SENHOR, que nos sejam
dada sabedoria e dependência.

