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PALAVRA DO PRESIDENTE
Queridos Amigos,
Diante deste grande testemunho de fé resolvi compartilhar nesse espaço a pastoral do Pr. David Baêta, que demonstra sua
posição diante de uma luta contra seu câncer no fígado. Espero que este edifique a sua vida como edificou a minha.
Um Grande Abraço e que Deus abençoe a todos.
Pr. Emerson Brasiliano Silva.

TENHO UMA DOENÇA, MAS NÃO ESTOU DOENTE
“O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará?” (Provérbios 18.14)
Confesso que não imaginava que o câncer fosse se manifestar tão rápido em meu organismo. Afinal, fazia 11
meses de operado; uma cirurgia pesada, demorada, arriscada e de grande porte. Estava na expectativa de ficar um bom
tempo sem a doença (talvez para o resto da vida). Entretanto, de modo assintomático, surge um novo tumor no meu
fígado e, como num filme rebobinado, todo o sofrimento cirúrgico, CTI, Semi-intensivo, Quimioterapia e tudo o mais não
são uma realidade distante.
O diagnóstico médico é que devo me submeter a nova cirurgia imediatamente, e que depois dela virá mais uma
etapa na qual me submeterei a sessões de quimio, com todo o seu desconforto.
Esses últimos três anos tem tido de uma pancada atrás da outra. Imagino o que se passa na cabeça da minha
esposa, que tem suportado e sofrido todas estas coisas comigo. Por favor! Orem sempre por ela pedindo força e conforto
da parte de Deus, e não somente por ela, mas também por nossas filhas.
Tenho um grande amigo chamado Marcello Queiróz. Há poucos dias liguei para ele e num determinado momento
da conversa, quando falava com ele sobre o retorno da doença, ele me disse: David, você é um cara forte. Você está com
uma doença, mas não está doente. Interessante foi que lembrei que o oncologista, que há três anos cuida de mim, disse a
mesma coisa. A doença surge, mas não me faz adoecer. Até agora os procedimentos médicos têm sido satisfatórios dentro
das possibilidades de uma doença insidiosa como o câncer.
Digo a você amado leitor deste artigo que há algo mais do que os procedimentos médicos poderiam fazer. Creio
na existência do Deus Todo-Poderoso. Creio nele de todo o coração. Creio em suas intervenções. Sei que ele cura a quem
quiser, e dá forças a outros para suportarem situações humanamente implacáveis quanto esta que estou a viver.
O texto bíblico que acima trancrevi é um suporte para mim. Realmente o espírito fortalecido por Deus sustenta a
pessoa no seu tempo de angústia, no seu tempo de doença. Dentro de alguns dias me submeterei à terceira grande
cirurgia em três anos. Em média é uma por ano. Entretanto, tenho vivido um inexplicável otimismo. Uma paz muito
grande. Humanamente é impossível explicar isto. É algo que vai além de uma terapia psicológia (muito embora não abro
mão dela, pois minha terapeuta, Dra Miria Ribeiro, tem me abençoado tremendamente); minha explicação para isso que
sinto, para esta paz e otimismo, é que Deus está com as suas boas mãos sobre mim; Ele é o Meu Pastor e nada me faltará.
Há momentos em que meus olhos ficam molhados por um choro que não sai. Em outros momentos penso em
todo o desconforto e riscos que vêm aí. Há horas em que parece que vou esmorecer. Nesses momentos lembro de que
não devo permitir que o meu espírito se deprima. Busco a Deus, oro, submeto-me à sua soberania e cuidados pastorais.
Ele sempre tem uma forma de me fortalecer. Por isso digo: Tenho uma doença, mas não estou doente (abatido), pois o
meu Pastor está comigo.
...Seu amigo pastor David Baeta
www.davidbaeta.com
baetadavid@gmail.com

53ª ASSEMBLÉIA DA ASSOCIAÇÃO BATISTA LITORÂNEA FLUMINENSE
20 a 22 de maio de 2011- PIB de Bacaxá- Saquarema
TEMA: VIDA PLENA E MEIO AMBIENTE
DIVISA: "Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção,

para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação. a um
só tempo. geme e suporta angustia até agora." - Romanos 8:21-22
ORADOR OFICIAL: Pr. Cledivaldo de Sena Silva- IB do Vinhateiro
ORADOR SUBSTITUTO:

Pr. João Buenos Peres

SEXTA-FEIRA- Abertura e Mensagem oficial
SÁBADO- Manhã:Programa inspirativo da UFMBLF
Relatório da UFMBLF/ Conselho/Seminário
SÁBADO- Noite Evangelística- Pr. Geraldo Geremias
DOMINGO- Manhã- Pregador: Walcyr Ney de Souza
Relatórios da UMMBLF / JUBAL
Eleição da Nova diretoria
DOMINGO- Noite Evangelística-Pr. Geraldo Geremias

SÓ MOTIVOS PRA AGRADECER
Quero agradecer a Deus pelo término do Mestrado em História da Igreja, pelo Seminário
Teológico Batista de Campos.Minha gratidão a Deus por mais esta vitória.
. Uma outra notícia, é que a Igreja Batista Central em Campo Redondo, dando continuidade à
construção do novo templo, se prepara agora para a colocação da laje. Orem por nós.
Abraços ,
Pastor Luiz Alberto (Igreja Batista Central em Campo Redondo).
REUNIÃO DE ORAÇÃO
DOS PASTORES E ESPOSAS DA OPBB SUBSEÇÃO LITORÂNEA FLUMINENSE – 2010
MÊS
DIA
IGREJA
PASTOR
Dezembro
14
PIB de Saquarema
Eronete Brum
ESCALA DOS CULTOS DE ORAÇÃO (COM CAFÉ DA MANHÃ) DOS PASTORES E ESPOSAS DA OPBB
SUBSEÇÃO LITORÂNEA FLUMINENSE – 2011
MÊS
DIA
IGREJA
PASTOR
Março
1
TIB do A. do Cabo
Vanderlei Machado
Abril
12
PIB de Tangará
Weverton
Maio
10
PIB em Botafogo
Cleiton
Junho
14
IB Balneário das Conchas
Carlos Eduardo
Julho
12
IB nas Colinas
Tavares
Agosto
9
IBM de São Pedro da Aldeia
Carlos Eduardo
Setembro
13
IB em Boa Vista
Osvaldo Valente
Outubro
11
IBC de Iguaba Grande
Juan
Novembro
8
IB em Jardim Canaã
Genildo
Dezembro
13
SIB em São Vicente
Mário Rosa

COMUNICADO
Chegou página da Subseção Litorânea, www.opbblitoranea.com.br, notícias, artigos, contato,
igrejas, tudo disponível para seu acesso e informação.
ACESSE, COLABORE, PARTICIPE!!!

CONGRESSO CONEXÃO MISSIONÁRIA
No mês de março, nos dias 11 e 12, a SiB em Búzios com a parceria da ABLF, estaremos
realizando o CONGRESSO CONEXÃO MISSIONÁRIA nesta cidade, preciso que nossas 64 igrejas
saibam desta programação missionária. Contamos com a presença de todos.
Do amigo,
Pr. Sebastião Augusto da Silva
28º ano de consagração ministério da palavra de Deus
Participo a todos os colegas que no dia 26 de março de 2011 a igreja estará em festa
pelas comemorações dos 28º ano de consagração ministério da palavra de Deus.
Transmito convite a todos os colegas da nossa região.
Pastor Albete
Carta resposta da irmã Leila Gusmão, Filha do Pr. Ubiraci Dutra Gusmão ao Pr. Flávio
Lima
Pr. Flávio,
Fico feliz pelo contato e pela intercessão em favor do meu pai. Papai foi acometido de um
câncer no pâncreas que só foi descoberto em outubro e já com 6 cm. Ele tem se submetido a
sessões de quimioterapia e a última notícia é que seu organismo não tem respondido a
contento. Hoje fez novo exame de Tomografia para verificar a situação do pâncreas.
Esse tratamento, além da própria doença, o debilitou muito e há alguns dias está apático e sem
forças. Ele afirma que está vivendo pela graça de Deus, como todos nós, é claro, mas muito
mais dependente dela. Só nos resta continuar confiantes em Deus para que ele vença e dê
forças à minha mãe, pois é quem está cuidando diretamente dele.
Agradecemos imensamente pelo carinho e se puder ligar para ele e orar, ele ficará feliz.
O telefone dele é (21) 2627-2608. Eles moram no Fonseca, Niterói, RJ.
O endereço é Rua Nossa Senhora das Mercês, 104/202.
Um grande abraço.
Leila Gusmão
PROJETO EVANGELÍSTICO JAV - JESUS - A AGUA DA VIDA
A Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo estará realizando entre os dias 05 a 08 de
março o projeto evangelístico JAV - Jesus - a Agua da Vida. Será a 11ª edição desde evento,
que acontece sempre no período de carnaval.
Neste ano, teremos o já tradicional palco montado a frente de nosso templo, com
programação em todas as noites: Banda Opus day, Marquinho Gomes, Ministério Sarando a
Terra Ferida e o Ministério de Adoração de nossa igreja. Teremos ainda tendas montadas em 3
praças de nossa cidade, com um grupo de evangelista pregando a Palavra de Deus. Na praça
principal do Arraial , também teremos um grupo evangelizando, entregando um copo d'agua e
uma porção da Palavra. E os jovens e adolescentes estarão nas praias e pontos turísticos, com
peças teatrais e coreografias.
Orem por nossa programação
CULTO DE GRATIDÃO PELOS CINCO ANOS DE MINISTÉRIO
A Igreja Batista em Canaã convida todos os pastores para participarem do Culto de
Gratidão pelos 05 anos de Ministério do Pr. Genildo da Conceição Oliveira Filho, que
acontecerá em seu templo situado na R. Rosalina Cardoso da Fonseca, 106b – Porto do
Carro – Cabo Frio – RJ, o mesmo ocorrerá as 19h30minutos do dia 17 de março de 2011.
Preletor Ocasional Pr. Neemias Lima da Igreja Batista do Braga.
Contamos com a presença de todos.
Pr. Genildo

Primeira Igreja Batista em Cabo Frio rumo ao cinquentenário, aos cuidados de Deus
Organizar uma Igreja Batista em Cabo Frio era o sonho do Pr. Paulo Mainhard e da Primeira
Igreja Batista em Arraial do Cabo. Em 29 de agosto de 1959 instalaram uma congregação em Cabo
Frio, no Largo de Santo Antônio, em frente ao antigo convento de mesmo nome, com apenas 8
crentes, membros das igrejas batistas de Arraial do Cabo, Porto da Madama e Central de Italva.
O sonho se concretizou. Os primeiros batismos foram realizados em 14 de agosto de 1960 e,
em 10 de dezembro de 1961, a PIB em Arraial do Cabo aprovou a organização da igreja, o que
aconteceu em 21 de abril de 1962, com 53 membros vindos de várias igrejas. Alguns desses se
encontram conosco: Abigair Lopes da Rosa, Alberto Dias da Rosa, Denair Dias de Souza, Israel Dias
da Rosa, Orcília Gomes Ribeiro e Senilza Simões Gomes. A igreja avançou na pregação e conta hoje
com 565 membros. E essa linda história está caminhando para completar 50 anos!
Diante de um fato tão especial, a Primeira Igreja Batista em Cabo Frio compartilha com os
pastores e igrejas do nosso campo litorâneo os principais eventos alusivos às comemorações do seu
primeiro cinquentenário.
• No dia 3 de abril de 2011 (domingo, manhã e noite) receberemos o Pr. Sócrates Oliveira de
Souza, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, quando lançaremos o “calendário
de eventos do cinquentenário” e a Bíblia comemorativa.
• Nos dias 20 a 24 de abril de 2011 (quarta a domingo) celebraremos os 49 anos de
organização. Estará conosco o Pr. Evaldo Carlos dos Santos, da Primeira Igreja Batista
em Praia da Costa, Vila Velha/ES. No dia 21 iniciaremos oficialmente o “ano do
cinquentenário”.
• Em maio e junho de 2011 realizaremos, pela terceira vez, o teatro evangelístico interativo
Casa do Julgamento, com o inédito roteiro “59 minutos – a eternidade a menos de uma
hora”.
• Entre os dias 10 a 12 de junho de 2011 acontecerá o 2º Congresso de Adoração.
• Na noite do dia 31 de agosto de 2011 (quarta-feira), agradeceremos ao Senhor pelos 10 anos
de ministério do Pr. Roberto Carvalho entre nós.
• Celebraremos os 6 anos do programa “Jesus, a Verdade Que Liberta” (Lagos TV, canal 7)
na noite de 2 de outubro de 2011.
• Dias 14 a 16 de outubro de 2011 acontecerá o Congresso de Evangelismo, em parceria
com a Caravana do Arrependimento e a Junta de Missões Nacionais da CBB.
• Receberemos, com muita alegria, o Congresso Missionário Desperta Pelo Brasil,
promovido pela Junta de Missões Nacionais da CBB em parceria com a Associação Batista
Litorânea Fluminense, nos dias 28 a 30 de outubro de 2011.
• A conferência do cinquentenário acontecerá nos dias 18 a 22 de abril de 2012, com
destaque para o dia 21 (dia do aniversário).
• Em maio de 2012 recebemos a Assembléia Anual da Associação Batista Litorânea
Fluminense e no mês seguinte encerraremos as comemorações com a realização do 3º
Congresso de Adoração.
Muitos são os planos. Desejamos contar com o apoio espiritual dos amados pastores,
intercedendo por nós e pelas pessoas que serão alcançadas pela mensagem de Jesus. Na medida
do possível, agendem e estejam conosco. Será um prazer estarmos juntos neste tempo tão
abençoado.
Pastores Roberto Carvalho e Elildes Junio

PIB DE SAMBURÁ – CONCÍLIO PARA EXAME AO DIACONATO
Convidamos pastores, diáconos e demais irmãos para o concílio examinatório ao diaconato
das irmãs Ângela Conceição Pinto Lupim e Syaney da Silva Sales Cordeiro, dia 09 de abril, sábado,
19h 30m, como parte integrante dos eventos do 8º aniversário desta igreja.

Pr. Walmir Nóbrega dos Santos

ANIVERSARIANTES DOS MÊS DE MARÇO
Pastores:
08 – Pr. Adenauer Pereira Sampaio
14 – Pr. Osvaldo Valente de Andrade
14 – Pr. Walmir Nóbrega dos Santos
14 – Pr. Artur de Azevedo Costa
20 – Pr. Wander Fernandes Rodrigues
24 – Pr. Itamar Ricardo dos Santos
29 – Pr. Júlio Cézar Pereira Félix de Oliveira
18 – Pr. Washington Roberto Nascimento

Esposas:
05 – Lenita Janke Salles --- esposa do Pr. Levi Salles
08 – Dilma Araújo Barreto de Oliveira --- esposa do Pr. Jorge
11 – Iracy Batista Carneiro de Azevedo --- esposa do Pr. Carneiro
13 – Cinea Maria Campos da Costa --- esposa do Pr. Iracy
14 – Virgínia de Abreu Moreno – esposa do Pr. Vinicius Moreno
14 – Karoline dos Santos Araújo Costa --- esposa do Pr. Artur
18 – Margarita Fandinô Martinez dos santos --- esposa do Pr. Itamar

SUBSEÇÃO – LITORÂNEA

ÉTICA

COMPROMENTIMENTO
COM A OBRA

SERVIÇO
RESPEITO
COMPANHEIRISMO E
AMOR MÚTUO

ORAÇÃO
UM EXEMPLO A SER SEGUIDO.
Querido amigo participe de nossas reuniões.
Você é parte imprescindível delas.

Encontrão Jovem da Jubal
Nos dias 28 e 29 de Janeiro a JUBAL esteve fazendo sua primeira programação do ano
e da nova diretoria.
A programação teve seu início com uma celebração na Primeira Igreja Batista em Cabo
Frio, que superou todas as expectativas, tendo a presença de mais de 200 pessoas.
Tivemos como preletor Rodolfo Carvalho (Segundo Vice Presidente da JUBAL) e
contamos ainda com a presença do Pastor Felipe Silva (Secretário Geral da JUBERJ).
Como continuidade da programação tivemos um luau na Praia do Forte e contamos com
a presença de certa de 300 jovens, o Pastor Rafael Bittencourt nos trouxe a palavra e
enquanto acontecia a programação a Caravana do Arrependimento fazia evangelismo
pessoal na orla.
Cerca de 70 pessoas entre inscritos e equipe ficaram hospedados na Primeira Igreja
Batista em Cabo Frio, no dia 29 pela manhã tivemos uma mensagem com o Pastor
Elildes Junior, e após tivemos as oficinas, quer foram, Ministério com Palhaços,
Música, Evangelismo e Coreografia.
Tivemos o encerramento da programação com uma celebração na Igreja Batista do
Braga, e como preletor tivemos a presença do Seminarista Magno Macedo (Presidente
da JUBERJ).
Agradecemos ao apoio de todos os que estiveram presentes e a todo equipe
da JUBAL, que este tenha sido apenas o primeiro evento de muitos que virão para
fortalecer nossa juventude.
Rodrigo Zambrotti
Rua: Elpídio Barbosa Guimarães, 59 - Jardim Caiçara - Cabo Frio - RJ
jubaljovem@hotmail.com / www.jubalweb.com

