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PALAVRA DO PRESIDENTE

“Então ele deitou-se embaixo da árvore e caiu no sono, logo depois, um anjo o tocou
e disse “ Levanta e come”, Ele olhou em volta , e estava ao lado de sua cabeça pão
cozido em brasas e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu, e tornou a dormir.”
1 Reis 19.5,6.
Caros Colegas,
Quando leio esse texto lembro-me de que a vida do profeta Elias não foi nada
fácil, lembro-me que para servir a Deus ele passou por constantes desertos. Foi
perseguido, foi cassado, passou fome e frio, mas o mais interessante de tudo na vida
de Elias é que ele tinha uma vida angustiada.
Não tenho dúvidas de que Elias cria e confiava no poder de Deus, mas muitas
das vezes o profeta Elias chegava a sucumbir em sua ansiedade diante das
provações que o seu ministério lhe impunha. Creio eu que embora soubesse que
tudo que acontecia na sua vida era permissão do Deus Altíssimo, que tinha o controle
total e irrestrito sobre ela, mas ainda sim sofria as dores das feridas de sua alma.
Com certeza, podemos observar em sua biografia que Elias era um homem
totalmente dependente de Deus, talvez não em sua consciência de homem, o que
acredito o oprimia e angustiava, mas no testemunho de um servo que dependeu do
Senhor para a provisão de seu alimento, da proteção de sua vida.
Como Elias, somos todos dependentes do grandioso e misericordioso Deus,
nossos ministérios não são feitos apenas de glórias, mas de muitas lutas, lutas essas
para que compreendamos que em todos os momentos de nossas vidas, somos como
Elias, dependentes de Deus, pois é em nossas fraquezas que nos aproximamos mais
Dele.
Um Grande e Fraternal Abraço!
Pastor Emerson Brasiliano Silva
OPBBFL – Litorânea Fluminense
Envie as suas notícias para opbbfl.litoranea@gmail.com até 25 de cada mês

CONCÍLIO PARA DIÁCONOS NA IGREJA BATISTA MEMORIAL EM SÃO PEDRO
A Igreja Batista Memorial em São Pedro da Aldeia promoverá no dia 17 de
abril do corrente ano, Concílio para Diáconos. Será dividido em duas partes, sendo a
primeira parte (exame) tendo início às 17h. A segunda parte, se
aprovados, acontecerá às 19:30h. São três os candidatos.
Contamos com a colaboração de todos os colegas e igrejas para que
agendem desde já esse compromisso e compareçam, dando-nos a alegria de sua
presença.
Forte abraço e, desde já, agradeço a todos,
Pr. Carlos Eduardo

26 DE SERVIÇO AO REINO DE DEUS
Amados colegas,
No dia 26 de março completei 26 anos de consagração ao santo ministério da
palavra. Minha alegria é compartilhar com a igreja que promoveu este abençoado
evento que foi a Igreja Batista de Vista Alegre, a qual sou muito grato, e a todos os
colegas que assim presenciaram com o exame e a imposição das suas mãos. Ao
nosso Deus toda gratidão em quanto viver. E as igrejas PIB de Saquarema e a SIB
de Araruama que tem nos acolhido por 15 anos.
Orem por toda a minha família.
Pr. Albete

CONSAGRAÇÃO DE DIÁCONOS
A Primeira Igreja Batista em Iguaba Grande convida as igrejas, pastores e
diáconos para formação de Concílio Diaconal para examinar os seguintes candidatos
Alexandre Paulo de Carvalho, José Luiz Carvalho Paula, Luiz Henrique Santana Neves
e Marcos Paulo Rocha de Souza no dia 24 de abril, às 19:00 horas. Endereço da igreja
rua Simonides Valadares Guimarâes, 184, Iguaba Grnade, Centro.
Pr. Marcílio Dias Ribeiro

ASSEMBLÉIA DA ABLF EM MAIO NA PIB EM PORTO DO CARRO
Orador Oficial: Pr. Carlos Eduardo Pires Rocha
Nos dias 21,22 e 23 de maio a Primeira Igreja Batista em Porto do Carro
estará recebendo a 52ª, Assembléia da Associação Batista Litorânea Fluminense,
Incentive a participação e inscreva mensageiros de suas Igrejas, para que tenhamos
uma participação efetiva de nossas Igrejas. Vamos celebrar ao Senhor e compartilhar
para o crescimento do Reino do Senhor. Caro colega sua presença é indispensável.

Noites Evangelísticas!!!
PIB EM SAMBURÁ DÁ CONTINUIDADE A SEU CURSO EM PARCEIRA COM APEC
“Dando continuidade a capacitação para o trabalho com crianças, a PIB de Samburá
estará patrocinando mais um curso: “Seminário de cinco dias”. Acontecerá no dia 15
de maio (sábado), de 08h às 17h. Para garantir a sua reserva, favor depositar o valor
de R$ 10,00 na conta da igreja – Banco Itaú; ag: 7768; c/c: 02233-2 e enviar para o email (walmirnobrega@uol.com.br) o comprovante de depósito”
OPBBFL – Litorânea Fluminense
Envie as suas notícias para opbbfl.litoranea@gmail.com até 25 de cada mês

Consagração ao ministério finalmente regulamentada
A OPBB percebeu que havia um grande risco ao ministério batista no Brasil em virtude da
falta de um consenso sobre como realizar concílios. O problema era que, com a ausência
de orientações da CBB ou da OPBB, cada Seção da OPBB foi estabelecendo suas
próprias normas. A OPBB, então, decidiu padronizar para todo o Brasil um só
regulamento que, quando observado, os novos pastores eram automaticamente filiados a
OPBB. Somente os pastores que eram consagrados por outros critérios tinham que
enfrentar um processo de filiação a Ordem.
Agora em janeiro de 2010, a Assembléia da CBB adotou esse como recomendação para
todas as igrejas, com apenas duas ou três pequenas diferenças, colocando fim num
grande debate sobre o assunto. Portanto, em todo o Brasil, os pastores e igrejas batistas
utilizam os mesmos critérios para a realização de concílios.
Eis algumas diferenças entre o que a CBB recomenda para as igrejas e a OPBB exige
para filiação automática que, considerando a prática histórica, deverão ser sincronizadas
em ajustes futuros:
1)para a realização de um concílio a CBB recomenda que somente pastores filiados à
OPBB participem da deliberação, enquanto a OPBB exige apenas que sete dos pastores
sejam filiados, para que a Ordem seja representada. Quando ocorre com menos de sete
filiados presentes, o novo pastor precisa ingressar com um pedido de filiação que será
apreciado pela Ordem.
2)pela recomendação que a CBB faz para as igrejas, somente candidatos que já
concluíram o curso teológico poderão ser examinados, enquanto para a filiação
automática à OPBB, basta que a boa formação teológica seja atestada pelo concílio.
3)Caso o candidato seja reprovado, a OPBB exige, para filiação automática, um interstício
entre os concílios de 180 dias, enquanto que a CBB recomenda 90 dias para as igrejas.

Matéria extraída do Jornal da Ordem Nacional.

SEMINÁRIO TEOLÓGICO MINISTERIAL BATISTA LITORÂNEO.
O SEU SEMINÁRIO.
ENVIE JÁ SEU VOCACIONADO E SEJA ABENÇOADO,
ABENÇOANDO O REINO DE DEUS. ESTAMOS EM UM TEMPO
ONDE CAPACITAR É FUNDAMENTAL.

www.seminariolitoraneo.com.br
Rua Omar Fontoura, 117 - Braga Cabo Frio – RJ
Fone 2647-3969
Funcionando na Igreja Batista do Braga
OPBBFL – Litorânea Fluminense
Envie as suas notícias para opbbfl.litoranea@gmail.com até 25 de cada mês

VISÃO DE REINO
Gostaria de oferecer aos demais pastores e igrejas a disposição do Ministério
Crescendo em Santidade, ministrando louvor congregacional em eventos das igrejas.
garantia de boa música e perfil identificado com a nossa denominação e bem
acessível a qualquer igreja.
contato: Pr. Paulo Roberto tel.: 9979 3254

REUNIÃO DE ORAÇÃO OPBBFL-LITORANEA

PIB EM SAMBURÁ
13 DE ABRIL 8:30H
NÃO DEIXE DE COMPARECER!
PARCERIA COM CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA
Prezados pastores,
É com grande satisfação que venho escrever-lhes sobre a parceria que estamos propondo aos irmãos e
respectivas igrejas.
Deus nos abençoou com uma clínica no centro de São Pedro da Aldeia e realizamos consultas com preços
especiais nas áreas da Psicologia (Psicoterapia individual para todas as idades, psicoterapia de casal),
Sexualidade Humana (Terapia sexual para casal) e Fonoaudiologia (para todas as idades e para pastores
que desejam melhorar a dicção e oratória).
Somos crentes em Jesus, membros da PIB de São Pedro.
Nosso endereço é:
Av. Francisco Coelho Pereira, 487-Centro, S.P.A.
Tel: 2627-7463 e 8801-8653
Em Cristo,
Carolina Mendonça - esposa do Pr. Cleber J. Mendonça
(Psicóloga e Sexóloga)
Deysi Marano
(Fonoaudióloga)

IGREJA BATISTA EM VISTA ALEGRE
62 ANOS PROCLAMANDO A PALAVRA DE DEUS
Nossa igreja estará comemorando 62 enos de existência. É pioneira na região de Saquarema,
sendo igreja-mãe da PIB de Bacaxá e PIB de Saquarema.
É com alegria que convidamos a todos para as programções de aniversário sendo:
Dia 24/04/2010 - Pr Paulo Roberto e Equipe de Louvor.
Dia 25/04/2010 - PIB de Araruama estará com uma Equipe de Louvor fazendo toda a
programação.
Pr. Noel Carlos de Oliveira

CONEXÃO MISSIONÁRIA
SEGUNDA IGREJA BATISTA EM CABO FRIO
RUA ELPÍDIO BARBOSA GUIMARÃES, 59 – JARDIM CAIÇARA – CABO FRIO

23, 24 e 25 de abril
OPBBFL – Litorânea Fluminense
Envie as suas notícias para opbbfl.litoranea@gmail.com até 25 de cada mês

