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PALAVRA DO PRESIDENTE

Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por
necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. (2 Corintios 9.7)
Caros Colegas,
Temos vários projetos para Ordem que gostaríamos de realizar, projetos estes
que nos beneficiariam em muito e contribuiriam de forma muito especial para nossos
ministérios, a questão é para desenvolver algo precisamos de recursos, e para que
tenhamos recursos é necessário a colaboração de todos.
A Ordem não é seu presidente ou sua diretoria, a Ordem somos todos nós que
nos unimos para cooperarmos uns com os outros em amor, contribuindo para nosso
crescimento espiritual, pessoal, e do nosso ministério, produzindo assim ações que
visem satisfazer tais necessidades, e que muitas das vezes não podemos realizar
sozinhos.
A nossa visão de reino e de ministério não deve estar voltada apenas para
nós, mesmo porque o ministério que cada um de nós exerce não é nosso, mas é do
Senhor que em sua infinita misericórdia nos concede a oportunidade de servir,
sabendo que nossa força e capacidade para exercê-lo de acordo com as expectativas
de Deus está nele e não em nossas capacidades pessoais.
Assim sendo, conclamos a todos os colegas que contribuam, ofertando com a
nossa subseção para que possamos promover algo que nos faça desenvolver como
pastores, homens de Deus e amigos, para que caminhemos sempre juntos e
deixemos de lado todas as nossas diferenças, que apesar de salutar, não devem
impedir a nossa visão de Unidade no Reino de Deus.
Um Grande , Fraternal e Caloroso Abraço!
Pastor Emerson Brasiliano Silva
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PIB de Arraial do Cabo
Queridos colegas é com muita alegria que compartilhamos algmas das coisas
que temos feito e que iremos fazer. No mês de agosto teremos:
Dia 02 - domingo: Encerramento da campanha 40 dias de Fé, o que tem sido uma
benção na vida de muitas pessoas.
Dia 07 a 09 de agosto nossos adolescentes estarão realizando um congresso
interno em pousada em Araruama: CONITEEN sob o tema "Eu acredito em você".
Dia 15 de agosto: Estaremos participando da posse do Pr. Rafael Bittencourt na
Igreja Batista em Baixo Grande.
Dia 29 de agosto, Sexta feira Concilio e Consagração ao diaconato de 7 irmãos,
inicio as 18:30h, todos os pastores, diaconos e igreja estão convidados.
Dia 30 de agosto estaremos fazendo o lançamento da campanha de evangelização
"Minha Esperança".
Pedimos que os irmãos estejam orando por nós e estamos a disposição
dos irmãos para anunciarmos Jesus Cristo como a única esperança.
Deus a todos abençoe poderosamente.
Pr. José Guilherme de Souza Silva
A primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo promoverá no dia 15 de
agosto um "curso básico de sonoplastia em igrejas". O amado pastor poderá
enviar os interessados, que com certeza, terá sua igreja abençoada. Será das
13h a 15.30

Fazendo Missões e Levando o Nome de Jesus
a Todos.
A Segunda Igreja Batista em Cabo Frio enviou oito jovens para campos
missionários, 6 foram para a transpaulista, projeto da JMN e dois para projetos da
Jocum. A SIB tem vivido um grande momento na obra missionária, além de ser um
igreja tipicamente missionária, com Missões Urbanas (Atendimento a Moradores de
Ruas), Multirões Socias ( Atendimento aos membros da comunidade), Projeto
Proclamai (apoio as igrejas no processo de evangelização), tem despertado Jovens
para liderança desses serviços garantindo assim a continuidade da Igreja num
caminho saudável e agradável a Deus. Louvamos a Deus a vida da SIB em Cabo
Frio.

E MAIS, VEM AÍ O CONGRESSO DE MISSÕES 11,12 E 13 DE
SETEMBRO, VENHA PARTICIPAR CONOSCO.
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SEMINÁRIO TEOLÓGICO MINISTERIAL BATISTA LITORÃNEO
Nosso seminário tem sido motivo de grandes alegrias, no dia 03 de agosto tivemos
a aula magna do segundo semestre e inauguração do curso de Música. O Pr. Washington
Nascimento nos trouxe um fantástico estudo sobre a secularização e Igreja. Definido
igreja e mundo, enfatizando que a igreja precisa de profetas, pessoas que preguem a
palavra, deve ter uma mensagem clara, focada na pessoa e obra de Cristo, precisa
desenvolver a comunhão, ter uma disciplina formativa, paltada nas doutrinas bíblicas e
precisa para isso estar preparada.
Toda sua aula envolveu e deixou claro a importancia da capacitação de obreiros,
valorize este seminário, pois tem uma visão Privilegiada do preparo para o Reino.

Envie seus vocacionados!!!
Rua Omar Fontoura, 117 – Braga – Cabo Frio
Fone: 2647-3969
email: stmbl.ablf@gmail.com
Série de Conferências de Aniversario da PIB em Jaconé
Já saiu no último boletim a série de conferências de Aniversário da Pib em
Jaconé. Dias 21, 22 e 23 de agosto, sempre as dezenove e trinta horas.
Será um prazer ter a sua presença.
Pr. David de Oliveira Silva

Primeira Igreja Batista em Botafogo
A Primeira Igreja Batista em Botafogo, Cabo Frio/ RJ, promoveu nos dias: 24,25
e 26 de Julho, a (EBF) Escola Bíblica de Férias, convidando todas as crianças do
bairro para este grande evento. Agradeço a Opbb, por este espaço, que o Senhor os
abençoe.
Pastor Cleiton Viana.

Aniversariantes do Mês de Agosto
Pastores:

03 –Marcos Moret do Vale;
25 – João da Costa Santiago;

11 – Leonardo Cabral;
26 – Ivanil José da Silva Freitas;

Esposas:

13 – Lucilene Ferreira Messias Silva --- esposa do Pr. José Guilherme
13 – Elizabeth Carvalho de Oliveira --- esposa do Pr. Noel
21 – Ângela Maria Rodrigues Porto --- esposa do Pr. Alexandre
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PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SAMBURÁ – ALAVANCANDO O
REINO ATRAVÉS DO PREPARARO DE LÍDERES
A PIB em Samburá estará promovendo no dia 17 de outubro, de 08h às 16h,
o Último módulo (4) do Seminário Local do Instituto Haggai, importante curso para o
preparo da Igreja na sua missão de evangelização, um curso de excelente
qualidade a um custo baixíssimo, na verdade um grande investimento, apenas de
R$ 40,00 (inclusos cafezinhos nos intervalos de aula, material e certificado). A PIB
de Samburá estará ainda disponibilizando o almoço a R$ 7,00. Contate-nos, são 35
vagas apenas. Outra grande investida é no preparo para líderes de Evangelização
Infantil, ministrado em parceira com a APEC (Aliança Pró-Evangelização da
Criança). A igreja já formou a turma, atualmente com 32 alunos.

Ainda há vagas!.

NÃO PERCA TEMPO GARANTA JÁ A SUA VAGA!

Contato: Pr. Walmir Nóbrega
2621-1927 / 2627-6327 / 8824-3378 / 2630-8604 / walmirnobrega@uol.com.br

IGREJA BATISTA CENTRAL EM CAMPO REDONDO
É com grande alegria, que comunicamos o pagamento da última prestação do
Galpão de cobertura do futuro templo da Igreja Batista Central em Campo Redondo.
Agora começaremos uma nova fase que é a preparação para a colocação da laje.
Desde já contamos com as orações desta Ordem no intuíto de que possamos
alcançar sucesso também nesse empreendimento.
O nosso objetivo e crescer para Honra e Glória do Senhor Jesus, Fundador e
Dono da igreja.
Pr. Luiz Alberto.

Convite Especial

A PIB do Baixo Grande tem a imensa alegria de covidá-lo, juntamente com sua
igreja, para o Culto de Posse do Pr. Rafael Bittencourt de Carvalho a frente da Igreja.
O culto será realizado no dia 15 de agosto, deste, às 19H e 30min. Ficaremos muito
felizes com a sua presença.
No amor do Senhor Jesus,
Pr. Carlos Eduardo Pires Rocha

REUNIÕES DE ORAÇÃO
MÊS

DIA

IGREJA

PASTOR

Agosto

11

Cong. Batista em Praia Seca

Salvador

Setembro

8

Cleber Jotta

Outubro

13

PIB em São Pedro da
Aldeia
PIB em Mombaça

Novembro

10

PIB do Peró

Samir

Dezembro

8

IB Memorial de Iguaba

Miralvo
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Regis

