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Destaques Mês
Culto Domingos, 10h30
Estudo Igreja Domingos, 9h30
Estudo Niterói Sábado 07, 10h
Culto Barra Sábado 07, 20h
Estudo Botafogo Quarta 10, 14h
Estudo Itanhangá Quinta 12, 19h
Estudo Outlanders Sexta 13, 16h
Jovens Sábado 14, 18h
Encontro Mulheres Sexta 20, 18h
Estudo Barra Domingo 22, 15h
Estudo Riachuelo Quinta 26, 19h
Encontro Homens Sexta 27, 19h
Culto Cantate Domingo 22, 10h30

A Chuva e a Primavera
O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
ao amanhecer. Salmo 30.5
Preparo este informativo de setembro, mês da primavera,
debaixo de um clima frio e chuvoso. Um clima que não tem
muito a ver com o Rio de Janeiro. Olhamos pela janela e
vemos um dia desconvidativo numa paisagem cinza. Bem
diferente das cores e tons desse template do informativo –
temático da estação das flores. Mas há esperança. A
previsão do tempo aponta sol para sábado e o calendário
avisa que a primavera está chegando. Podemos confiar.
Assim também é nossa vida. O cristão também passa por
todos os tipos de estações em sua caminhada de fé e de
vida. Temos dias e noites grises, momentos e temporadas
difíceis, mas há esperança. O sol voltará a brilhar. A
bênção vem ao nosso encontro. Deus nos prometeu
cuidar, livrar, salvar. Pode até demorar um pouco, mas no
tempo oportuno, no tempo de Deus, a primavera na nossa
vida vai aparecer. Podemos confiar.

Congresso | Leigos & Servas
Pela primeira vez teremos um
congresso de homens e
mulheres compartilhado. Com
momentos em comum e
momentos exclusivos para cada
departamento. Estudo da
Palavra, Bazar, Momento
Gourmet. Um dia para ficar
marcado não apenas na história
do DRJ, mas no coração de cada
um. Venha com sua família e
participe com a gente. Caso você
queira um lugar na van que fará
o transporte até Itaguaí, falar
com Heliete ou com o Pastor. O
preço da passagem é R$45.

Retiro da Igreja
Ainda dá tempo. Faltam dois meses, e queremos reforçar o convite para um
pit stop da rotina, uma desintoxicação da correria, com uma programação
leve e significativa no último fim de semana de outubro (25 a 27), num
maravilhoso sítio em Jacarepaguá. Faça logo sua inscrição e participe com a
gente dessa experiência imperdível! Acomodações confortáveis, área verde,
segurança, piscinas e salas de jogos. Precioso tempo com Deus e com amigos.
Contato:Carlos Felipe Benvenutti: (21) 99872-7917
Investimento:
R$415 (quartos coletivos)
R$465 (quartos individuais)
Crianças entre 5 e 12 anos pagam metade.

Atualizações Igreja
Acupuntura: Começamos a oferecer sessões de
tratamento de acupuntura na igreja, com a profissional
Jessica Glaeser, membro da congregação, como um serviço
voluntário ao próximo necessitado. A Jessica tem se
disponibilizado nas quartas-feiras pela manhã nesta tarefa
e os interessados devem agendar diretamente com ela,
pelo telefone/whatsapp (51) 8114-4302.
Escola Bíblica Dominical: A nova dinâmica de estudo da
Palavra antes do culto (9h30), ao redor de nossa mesa
comunitária, acompanhada de um belo café da manhã,
mostrou-se muito especial. Aproveite esta chance de
aprofundar seu conhecimento da Bíblia, estudando com a
gente.
Encontro de Treinamento em São Paulo: Um grupo de
nossa congregação irá participar do Simpósio de Missão
“Semeando no Concreto”em São Paulo, nos dias 4 e 5 de
outubro de 2019. Interessados em nos acompanhar, falar
com o Pastor. https://simposiodemissao.wixsite.com/semeandonoconcreto
Aulas de Inglês: Retornaram no mês de agosto, sempre
as terças-feiras às 19h, tendo como foco a conversação.
Todos bem-vindos. Avisem seus amigos.
Feira Ação Graças: Sábado, 30 de Novembro, teremos
uma feira de Ação de Graças na pracinha próxima à igreja,
em parceria com as igrejas Batista e Metodista do Bairro
Peixoto. Nossa proposta é que cada grupo da congregação
(grupos de estudos nas casas) se responsabilize por uma
barraquinha para vender algum produto (comida, brechó,
livros). Toda a renda será revertida para projetos sociais do
bairro.
Workshop Liderança pessoal/profissional: Nossa
igreja hospedará o workshop de capacitação “Como lidar
bem com seu dia-a-dia e seu trabalho”. Sábado, 28/09, 913h. Vagas limitadas. Evento Grátis. Inscrição:
www.consut.com.br.

Em Nossa
Oração
Aniversariantes de
Setembro:

“Que o Senhor abençoe e guarde
você.” Números 6.24
Franciele Keller (02); Márcia Andrade
(03); Vanessa Moreles (05); Wilma
Freitas (10); Juarez Penna (11); Daniel
Lopez (12); Charleston Stelle (13);
Kyioharu Tyba (16); Julio de Moura (20);
Neiva Lupchinksy (24); Marla Simone
Zimmer (29)

Saúde:
“Está enfermo aquele a quem amas.”
João 11.3
Dona Wilma Freitas; dona Janeta
Luiz Antonio Macedo
Gorett (sogra Natany).
Dona Santa (Mãe Juarez); Irene Soares
Jô Silva
Dona Vera Augusta; Vera Lúcia
Lino Correa
Alana
Mauro Bueno;

Outras necesidades:
“Seja feita a tua vontade” Mateus
6.10
Trabalho / Profissional: Victor; Ana; Naira
Vida pessoal: Marcele
Membros fora do Rio
Processo

Ação de Graças:

“Dai graças ao Senhor porque Ele é
bom.” Salmo 117
Saúde: Recuperação Luiz (irmão Heliete);
cirurgia da Isa (filha do Alexandre); Dona
Zelia (tia Stephany); Camila; Valéria
Novos membros e participantes;
Júnior (irmão Kyioharu – livramento em
acidente);

