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

“Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto,
imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra..”
Romanos 13:7
Caros Colegas,
Tem sido uma honra, caminhar com os irmãos nesse período, nossa
assembléia se aproxima e é importante que estajamos todos presentes, este ano
vamos poder disfrutar no dia 22 – sábado da preleção do Pr. Gerson Mello de
Oliveira que nos falará a respeito do Equilibrio Emocional do Pastor e as
relações com sua família.
Deus me abençou muito esse tempo e me ensinou importantes lições, tem sido
até aqui uma experiência agraciadora, pois, fiquei muito feliz com a forma que venho
sendo tratado por meus colegas.
Posso dizer sem dúvidas que esta, se não é a subseção mais unida da Ordem
do Pastores Batista do Brasil, é realmente a mais próxima deste ideal. A lisura no
caráter de seus membros, bem como a dignidade de preservar o testemunho diante
de Cristo é uma forte característica de nossa região.
É meu desejo que todos os amados colegas, irmãos em Cristo, que Deus os
abençõe, e faça multiplicar grandemente os frutos de seus ministérios, suas famílias
e suas vidas.
Muito obrigado por sua confiança, carinho e amor que me dispensaram neste
período e que não deixe de orar por mim, pois estão todos em minhas orações.
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

SIB EM CABO FRIO – INVESTINDO NAS FAMÍLIAS DA IGREJA
Em maio é normalmente comemorado o mês da família e na Segunda Igreja
Batista isto é levado a sério, todos os anos a Igreja investe alto para trabalhar com as
famílias da Igreja e se concentra em dar início a novos desafios.
Este ano todo o programa está voltado para buscar os perdidos do lar, investir
em orar e evangelizar aqueles parentes que estão longe do Senhor Jesus, sejam os
que não tiveram uma experiência pessoal com Cristo, bem como aqueles que estão
desvidados do Evangelho, e o trabalho já começou a render frutos.Se puder
participe, pois o programa está realmente abençoador.
15 e 16 de maio - CONFERÊNCIA PARA FAMÍLIAS- Esmeralda Oliveira Bacharel em Teologia - Igreja Batista Nova Betel
13, 20 e 27 - Palestra Saúde Emocional – Psicólogo Pr. Gerson Mello de Oliveira
Venha participe, teremos alegria em recebê-los!

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!!!
COMEÇA NO PRÓXIMO SÁBADO – FAÇA SUA INSCRIÇÃO
URGENTE!
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”

REUNIÃO DE ORAÇÃO OPBBFL-LITORANEA

IGREJA BATISTA EM BAIRRO FLUMINENSE
11DE MAIO 8:30H
NÃO DEIXE DE COMPARECER!
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8º aniversário da Igreja Batista Central
em Iguaba Grande
Prezado Pastor e/ou dirigente da Igreja,
vimos através desta convidar o irmão, a família e a igreja para estar conosco na nossa
programação de aniversário de 8 anos da nossa igreja que será realizada em nossas
dependências nos seguintes dias:
08 de maio às 19:00hs – Coral das igrejas batistas de São Pedro da Aldeia.
Pregador: Pr. Vitor Manuel Valente (Pastor Títular da PIB Copacabana e Prof. das
disciplinas pastorais do Seminário Batista do Sul).
11 de maio às 19:00hs – Exposição do Filme: Madalena. Um filme destinado a falar
do Evangelho para mulheres.
12 de maio às 19:00hs – Banda sermons e grupo de hip-hop. Pregador: Pr. Renato
Vargens (Pastor-Presidente da Igreja Cristã da Aliança, conferencista internacional).
Contamos com a sua presença junto da amada igreja para essa data tão especial para
nós. Serão programações muito abençoadas.
Desejo as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus para a sua vida, família e
ministério,
Pastor Juan de Paula

CONGRESSO DE PASTORES - SEÇÃO FLUMINENSE
Aconteceu em Rio Bonito dos dias 03 a 07 de maio, o Gongresso de Pastores
da Seção Fluminense da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, foram momentos
abençoados onde ouvimos Deus nos falar, nossa subseção esteve representada por 42
pastores, mais de 50% dos pastores cadastrados de nossa subseção.
Quem não pode participar realmente perdeu.

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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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

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)

CONSAGRAÇÃO DE DIÁCONOS

Primeira Igreja Batista em Iguaba Grande RJ, consagrou ao Ministério Diaconal
em Concílio formado no dia 24 de abril, os seguintes irmãos: Alexandro Carvalho, José
Luiz Paula Carvalho, Luia Henrique Neves e Marcos Paulo Rocha de Souza. Por favor
coloque no Boletim.
Pr. Marcílio Dias Ribeiro
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