Visão:
Os pastores sentem-se
representados,
capacitados,
valorizados e
amparados em
ambientes relacionais
saudáveis.

Agosto de 2010
e-mail: opbbfl.litoranea@gmail.com

NOTÍCIAS DA

Missão:
Ser uma fraternidade
solidária prestadora de
serviços aos pastores
da CBB.

Subseção Litorânea Fluminense
Presidente: Pr. Emerson Brasiliano Silva
Executivo: Pr. Walmir Nóbrega dos Santos

PALAVRA DO PRESIDENTE

“Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das
mãos do presbitério. Medita estas coisas; ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja
manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas; porque,
fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.”
1 Timóteo4.14-16
Caros Colegas,
Sempre tive um idéia em relação à figura do Pastor, para mim um Pastor é
alguém moralmente correto, não por questões sociais, mas porque a sua moralidade
transcende a sua humanidade pois se baseia em preceitos puramente divinos.
Apesar de entender que somos seres imperfeitos e que podemos falhar, o que
meu entendimento só deveria acontecer no melhor interesse do REINO DE DEUS,
creio que o orgulho, a vaidade e as glórias humanas tem tomado o lugar da vocação,
do chamado e da compreensão do compromisso e relação com Deus.
Muitos colegas estão pervertendo os preceitos divinos com sua teologia tosca
e individualista, com seu egoísmo, fonte de pecado que deveria ter sido apagada ou
abrandada pela graça salvadora de Cristo. E a que conclusões chegamos?
Tornamo-nos corporativistas defendendo o erro em nome do “amor pelo proveito
próprio”? jogamos a ética no lixo? Nos corrompemos como as autoridades que
regem nosso país? Até quando veremos pastores jogando no lixo o dom que é dado
por Deus?
O Caráter do Pastor deve ser ilibado, a ética não pode estar ligada a
interesses pessoais, o Pastor não pode fraquejar diante da sua carnalidade por que
muitos dependem do seu testemunho, e se esse não é bom, então o tal é um
hipócrita, não tem caráter.
Não podemos nos contaminar com o mundo, mas mostrá-lo que vale a pena
servir ao Senhor e transformar a realidade onde vivemos, nunca nos contaminarmos
da corrupção que atinge violentamente nossa sociedade. Flertar com o mundo é virar
os costas para o amor, a graça e a misericórdia de Cristo sobre as nossas vidas.
Um Grande e Fraternal Abraço!
Pastor Emerson Brasiliano Silva
OPBBFL – Litorânea Fluminense
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25 ANOS DE MINISTÉRIO
O pastor Gerson Mello de Oliveira convida a todos os colegas para as
comemorações de seus 25 anos de ministério e seu aniversário, o Culto de Gratidão
ocorrerá na Primeira Igreja Batista em Búzios no dia 04 de Setembro próximo as
20h.
O pregador será o pastor Hudson Galdino da Silva, pastor da Segunda Igreja
Batista em Cabo Frio, a presença de todos é muito importante, agende esse
compromisso.

30 ANOS DE MINISTÉRIO

O pastor Vanderlei Machado de Souza convida a todos os colegas para as
comemorações de seus 30 anos de ministério com um, Culto de Gratidão que
ocorrerá na Terceira Igreja Batista em Arraial do Cabo no dia 06 de Setembro as
20h.

PIB EM JACONÉ COMEMORA SEU ANIVERSÁRIO COM
CONFERÊNCIA
A Primeira Igreja Batista em Jaconé ira comemorar seu aniversário com mais
conferência. A mesma será realizada dos dias 20 a 22 DE AGOSTO na Sede da Igreja
em Jaconé – Saquarema – RJ
Estão todos convidados para estarem presentes e desde já agradecemos suas
orações.
Pr. David de Oliveira Silva

PIB EM COLINAS
A Igreja Batista nas Colinas gostaria de adquirir uma bateria, ainda que seja usada, e
se algum dos pastores assim desejarem doar ou vender, por favor, peça que entrem
em contato com o Pr. Alexandre Tavares Barreto presidente da Igreja supra citada.
Em Cristo,

Pr. Alexandre Tavares Barreto.
ACONTECE NO BRAGA

No site da Igreja Batista do Braga encontra textos, poesias, jogo de forca com palavras da
Bíblia, notícias, uma sala de oração, além de música 24h. Através do site, você também
pode assistir aos cultos ao vivo. Quinta-feira, 19h59min, domingo, 9h29min e 19h29min.
www.batistadobraga.org.br
A Escola de Música da Igreja Batista do Braga oferece aulas de violino. Se você deseja
estudar conosco, informe-se na secretaria, com a Paula. Tel. (22) 2643-3969
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MÊS DA MOCIDADE NA SIB EM CABO FRIO ESTÁ CHEIO DE
NOVIDADES
Neste mês em que se celebra o mês da mocidade a Segunda Igreja Batista em
Cabo Frio, investirá ainda mais na capacitação, preparo e comunhão de seus jovens e
Adolescentes, proporcionando-lhes um mês muito especial com atividades voltadas
especialmente para eles.
Nos dias 13,14 e 15 do mês de agosto a Igreja promoverá o 4º. CONJASIB –
Congresso de Jovens e Adolescentes da igreja, no Sítio Simpatia em Itaboraí, serão três
dias de pregação da palavra, oficinas e lazer para os jovens e adolescentes da Igreja. O
preletor oficial será o Pastor Levi da JUBERJ.
Nos dia 27,28 e 29, se realizará uma grande conferência Evangelística tendo
como preletores, os pastores, Aécio Pinto, da 4ª. Igreja Batista em Macaé (27 e 28) e
Hudson Galdino da Silva (29) Pastor da Igreja.
Certamente um mês memorável para todos. Ore por essa empreitada.
AULA INAUGURAL DO SEMINÁRIO TEOLÓGICO MINISTERIAL BATISTA
LITORÂNEO
Colegas Pastores,
Segunda-feira, dia 09 de agosto o seminário brindará os alunos, colegas e demais
convidados com uma excelente oportunidade de reflexão sobre a palavra de Deus, e
celebrará junto com os seminaristas a obra que vem sendo feita no seminário, sua
presença, amado colega, encoraja e valoriza o empenho e esforço destes que como nós
um dia, estão na luta por um preparo de qualidade, buscando um serviço excelente no
Reino de Deus, atendendo o seu chamado.
O seu apoio como pastor, líder destes vocacionados, é indispensável ao seu
desenvolvimento, amadurecimento e segurança futura na realização de seus ministérios.
Nada é mais importante que cumprir a vontade do Pai, e você é co-responsável na vida
ministerial dos vocacionados de sua Igreja, e se com uma visão de Reino de Deus, de
todos os outros também, pois o ministério não é nosso, mas do Senhor. E nós somos
honrados com ele.
Contamos com sua presença, não deixe de se fazer presente será na Igreja
Batista do Braga, às 20h.

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
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FESTIVAL DE PIZZA NA IGREJA BATISTA EM PORTO DO CARRO
Amados Colegas,
É com muita alegria que a Igreja acima citada, tem o prazer de convidar esta
amada Igreja e seu mui digno Pastor para estarem participando FESTIVAL DE PIZZA
que estamos promovendo para o próximo 18 de Setembro às 19horas e 30 minutos, com
o objetivo de Colocação do Forro PVC no templo da arrecadarmos fundos para a até
Dezembro deste ano por ocasião do nosso 2º Aniversário de Organização.
Desde já, também informamos que no dia estaremos realizando uma
programação que contará com participações musicais de outras igrejas, e gostaríamos
de contar também com a sua participação. Pedimos para que entre (22) 9951-7578 ou
(22) 2647-5451 (Res) em contato conosco pelo tel; falar com o Pr. Francisco Jr ou com a
sua esposa Viviane, confirmando a vinda dos irmãos. Pedimos também para que nos
digam quantos estarão vindo para participar também do Festival de Pizza nos
informando até o dia 13 de Setembro (2ª Feira). Desde já agradecemos pelo carinho,
visão e amor em Cristo. Desde já, aguardamos o contato do mesmo para confirmação da
data. Sem mais, agradecemos fraternalmente em Cristo Jesus.
Pr. Francisco Silva Maia Junior
Pastor Presidente da IBPC – S.P.A.

ESCALA DOS CULTOS DE ORAÇÃO (COM CAFÉ DA MANHÃ) DOS PASTORES E ESPOSAS DA OPBB
SUBSEÇÃO LITORÂNEA FLUMINENSE – 2010
MÊS
Agosto
Setembro

DIA
10
14

Outubro

12

Novembro
Dezembro

9
14

IGREJA
IB do Alecrim
PIB de
Araruama
PIB do Arraial do
Cabo
PIB de Cabo Frio
PIB de
Saquarema

PASTOR
Ascêncio
Assis
José
Guilherme
Roberto
Eronete
Brum

ANIVERSARIANTES DOS MÊS DE JULHO
Pastores:
03 – Pr. Marcos Moret do Vale
07 – Pr. Willians Corel Ribeiro
11 – Pr. Leonardo Cabral de Almeida
25 – Pr. João da Costa Santiago
26 – Pr. Ivanil José da Silva Freitas
Esposas:
13 – Elizabeth Carvalho de Oliveira --- esposa do Pr. Noel
13 – Lucilene Ferreira Messias Silva --- esposa do Pr. José Guilherme
21 – Ângela Maria Rodrigues Porto --- esposa do Pr. Alexandre

