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LEITURA PARA CONSAGRAÇÃO
AILTON & EDISLÂNDIA

O SENTIDO DO NATAL

Às vezes me pergunto a razão de gostar tanto do Natal...
Será porque nessa época do ano realmente reina um
clima de paz?
Talvez seja por causa das decorações natalinas – tudo tão
bonito, brilhante, transmitindo alegria e paz?
Ou é por causa das recordações do passado? Ah, houve
tantos natais e de tantas épocas diferentes de minha vida que
vão formando um álbum de recordações preciosas!
Não sei o que – de tantas coisas marcantes - faz o Natal
ser tão especial para mim.
Mas, eu tenho certeza de que o fato dessa época me fazer
lembrar e meditar muito mais no grande amor de Deus em
enviar o Seu Filho, Jesus, para se fazer gente e dar a Sua vida
em sacrifício por mim – isso, com certeza, faz sempre o NATAL
ser muito importante para mim!
Natal é época de lembrar o grande amor de Deus! De
recordar o sentido do Logos (o Verbo de Deus) se fazer ser
humano e viver entre nós! De celebrar o amor sacrificial de
Jesus em dar a Sua vida para salvação de todo aquele que
nEle crer.
Nesse verdadeiro espírito natalino, desejamos a todos:
FELIZ NATAL!
Leitura Sistemática e Anual das Escrituras: Apocalipse
– Capítulo 5
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ASSEMBLEIA DA IGREJA
Domingo passado, dia 20, realizamos a nossa última Assembleia do ano. Tivemos a participação de 177 irmãos e
várias representações de nossas congregações.
Segue o RESUMO da Assembleia Geral de nossa igreja:
A – ATA DA ÚLTIMA ASSEMBLEIA
>>> Lida e aprovada a Ata da Assembleia do dia 07 de
junho de 2015.
B - MEMBREZIA
Foram aceitos como membros de nossa igreja (transferência): Kiara Késia Morais Pessoa, Ìtalo Ramos Santos de
Almeida, Ediliana Façanha de Freitas Rocha e Paulo André
Costa Teobaldo (Congregação da Tapera); Francisco Martins
Soares e Ângela Roberta Santos Nascimento (Barra do Ceará).
C - ASSUNTOS GERAIS:
I – MISSÕES:
1 – Pr. Eduardo – Alto Solimões – comunicou a intenção de
sair de Atalaia do Norte para Tabatinga, por causa dos estudos
das duas filhas e com o propósito de iniciar em Tabatinga
um trabalho com os índios Ticunas civilizados que moram
em Tabatinga. Também informou que tem uma família de
missionários norte-americanos dispota a assumir a liderança
da Congregação de Atalaia.
A assembleia deliberou seis coisas quanto ao comunicado
do Pr. Ediardo Vieira:
(1) Respeitamos a decisão do missionário por crer que ele
tem a responsabilidade diante do Senhor de buscar e fazer
a vontade de Deus.
(2) Pedir informações desse missionário americano: nome,
missão, igreja de que é membro, posição doutrinária.
(3) Solicitar um plano de trabalho que o Pr. Eduardo pretende fazer em Tabatinga.
(4) Recomendar que o Pr. Eduardo procure se filiar a uma
missão batista conservadora que trabalhe na Região Norte,
para que possam dar melhor apoio e acompanhamento ao
trabalho do Pr. Eduardo em Tabatinga.
(5) O Conselho fará um estudo sobre SE e COMO devemos
apoiar o trabalho do Pr. Eduardo em Tabatinga.
(6) Solicitar que essas informações cheguem antes da
Conferência Missionária, em março/2016.
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2 – Pr. Luiz Lindolfo: A IBF Fonte de Vida solicitou que
continuássemos ajudando para o pagamento da prebenda
pastoral. Em 2015 ajudamos com R$ 1950,00 mensais. E compartilham que vão precisar, em 2016, de R$ 1.200 mensais.
>>> A assembleia aprovou a ajuda de R$ 1.200 mensais a
partir de janeiro/2016.
3 – Congregação da Táiba: O irmão Ismael comunicou que
está havendo um ensino herético quanto ao Estado Eterno.
A assembleia deliberou que o Pr. José Nogueira fará uma
Conferência lá sobre esse assunto, no dia 03/01, a fim de
que sejam resolvidas as dúvidas. Também aprovou que o que
estava sendo doado ao Francisco Nogueira fosse repassado
ao irmão Ismael que está liderando a Congregação, a partir
de janeiro/2016.
II – ASSUNTOS ECLESIÁSTICOS
1 – O irmão Lívio Rafael foi eleito Diácono responsável
pela EBEC.
2 – Renúncia do irmão Ximenes do Diaconato da Congregação do Parque Genibaú, por estar passando por problemas
familiares. A renúncia foi aceita pela assembleia.
3 - Continuar o treinamento do Raphael Teixeira preparando para o diaconato em 2017 (ele não pôde exercer bem o
seu treinamento devido trabalho e os cuidados do pequeno
Abner).

III - CALENDÁRIO DO PRIMEIRO
QUADRIMESTRE DE 2016

JANEIRO
Dia 03 (dom): Conferência sobre o Céu – Taíba – Pr.
José Nogueira EBD: Devocional: Diácono Rômulo; Classe:
Jefferson-Bruno Braga; Culto: Pr. André; Anúncios: Marcus
Dia 04 (seg): Encontro dos Amigos de Sião – Palestra: ISRAEL E AS PROFECIAS BÍBLICAS, com o Pr. Miguel Nikolaevsky,
diretamente de Israel. O Pr. Miguel Nikolaevsky é brasileiro,
judeu, que fez a Aliah (imigração para Israel), diretor do Cafetorah, e missionário messiânico em Israel.
Dia 16 (sáb) – Tempero & Comunhão (casais)
Dias 16 a 29 – Curso de Geografia e Arqueologia Bíblica
– Israel
Escala para o Período de ausência do Pr. José Nogueira
– Curso de Arqueologia Bíblica em Israel Dia 17 (dom) – EBD – Devocional: Diácono Marcus Antônio
– Classe de Adultos: Guvan/Raphael
3

Culto – Mensagem: Pr. Denilson Roque - Anúncios: Diácono
Aragão
Dia 24 (dom) – EBD – Devocional: Diácono Ailton - Classe
de Adultos: Giuvan/Raphael – Culto - Mensagem: Pr. André
- Anúncios: Diácono Marcus Antônio
Dia 31 (dom) – EBD – Devocional: Pr. André - Classe
de Adultos: Giuvan/Raphael - Anúncios: Marcus – Culto –
Anúncios e Mensagens: Pr. José Nogueira
FEVEREIRO
Dia 01 (seg): Encontro dos Amigos de Sião – Relatório
do Curso de Geografia e Arqueologia Bíblica – Temporada
de Inverno
06 a 10 (sáb a qua):

Celebrando a Família 2016

Sérgio e Magali Leoto – Equipe Lar Cristão
Sáb (dia 06) – Abertura: Pr. Sérgio Leoto: “Características
de uma Família Saudável” (Pr. Sergio).
Domingo (dia 07): Manhã: Devocional para Todos: Ah! Se
Eu Fosse Diferente!” ( Magali).
Casais: “Ampliando nossa visão sobre o Amor” (Pr. Sergio);
Mocidade: “Cuidando das coisas do coração” (Magali).
Noite: (Todos) Palestra: - “Perdoar é preciso!” (Pr. Sergio).
Seg (dia 08): Manhã:
Casais: “Lidando com as nossas diferenças (Relacionamentos interpessoais)” (Magali);
Juventude: “Sexo tem hora certa!” (Pr. Sergio)
Noite: Palestra de Desafio para Todos: “Choque de Gerações ou Chocados com as Gerações?” (Magali)
Terça (dia 09): - Manhã:
Casais: “Vivendo e Aprendendo a Brigar” (Pr. Sergio);
Juventude: “O divórcio começa no namoro!” (Magali).
- Noite: (Para Todos) Palestra: “Ouvindo o coração do
outro” (Magali).
Qua (dia 10/02) - Encerramento à Noite: (Todos) Estudo
Bíblico: “O que fazer com as futuras gerações?” (Pr. Sergio).
MARÇO
MÊS DE MISSÕES - XXIX CONFERÊNCIA
MISSIONÁRIA 2016
MISSÕES: NÓS TEMOS AS PERGUNTAS!
VOCÊ TEM AS RESPOSTAS?
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E como pregarão, se não forem enviados?
Romanos 10:14-16
Proposta: Uma imersão em Missões, em todas as programações durante o mês de março. Convidaremos missionários e agências missionárias para dar relatórios, apresentar
projetos e desafios, fazer stands, etc.
Todo fim de semana, apresentaremos as respostas – e, no
último domingo, uma celebração com um Resumo Missiológico de todos os estudos.
Dia 05 (sáb): Abertura de Oração
Dia 06 (dom) – Manhã: Celebração da Ceia do SENHOR
e Missões
Dia 07 (seg): Encontro dos Amigos de Sião – Palestra com
o Prof. Roberto Kedoshim: As Oito Portas de Jerusalém
Dia 12 (sáb): Tempero & Comunhão (Casais)
Dia 13 (dom)
Dia 20 (dom)
Dia 27 (dom) – Encerramento
* Dia 03/04 (primeiro domingo de abril): Celebração da
Ceia/Assembleia da Igreja: Plano Missionário 2016
ABRIL
Dia 04 (seg): Encontro dos Amigos de Sião – Palestra com
Thomas Ice
22 A 24 (sex a dom): VIII Encontro de Professores da
Bíblia
Tema: Estou ligado, estou conectado, a obra é urgente! Versículo Chave: 2 Timóteo 4:5
30 (sáb): Culto de Ações de Graça, formatura da Mayara
Ferreira
IV – RELATÓRIO FINANCEIRO – CAIXA DA IGREJA (SUMÁRIO E CONSIDERAÇÕES)
O diácono de Finanças, Karlos Cunha, apresentou um
sumário de como estão as finanças de nossa igreja até hoje
(o relatório final será apresentado em março/2016, na assembleia convocada para essa finalidade)
1) Entradas 13% acima do orçado para o período, devido
ao aumento de 18% dos Dízimos em relação ao previsto.
2) Saídas 9% abaixo do planejado para o período, por causa
de gastos menores do que havíamos previsto no orçamento
estimado.
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3) Plano de Fé da Igreja (R$ 10 Mil/Mês) = 100% pago
Repasse Plano de Fé dos Membros = ficou pendente
apenas R$ 498,00.
4) Planejamos pagar o décimo-terceiro salário dos missionários no dia 21/dezembro. E também pagar todos os
missionários (oferta mensal) até o dia 23 de dezembro, antes
do natal.
ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA

VIGÍLIA DE ANO NOVO
Dia 31/Dezembro, às 21 horas – Quinta-feira

Participe com a sua família de nossa Vigília de Ano Novo.
Teremos celebrações de batismos, a Ceia do SENHOR, a
posse dos cargos eletivos de nossa igreja, e um tempo muito
especial de oração. Encerramos 2015 dando ações de graça
ao SENHOR, e iniciamos o novo ano com orações, súplicas
e intercessões. Com certeza é um tempo muito especial! E
depois teremos o nosso Jantar Ágape! Participe!
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