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

Outubro de 2009
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

Igreja Batista Central em Campo
Redondo

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.

A União de Juniores e
Adolescentes
IGREJA
BATISTA
CENTRAL EM CAMPO REDONDO
realizou no dia 6 de Setembro do ano de
2009, uma distribuição de folhetos
evangelísticos e de conscientização
ambiental e também sobre a Gripe
A(H1N1).Tal evento aconteceu no bairro
de CAMPO REDONDO que contou
ainda com o plantio de uma árvore em
frente ao templo, como mostram as fotos
anexas.

PIB EM JACONÉ
Completei no dia 17 de julho dez anos
de casado com a Irmã Luciane Costa de
OLiveira,
Ministra de Música que é minha auxiliar
no Ministério.
No dia 14 de agosto completei 10 anos
de consagração ao Ministério da
Palavra.
No dia 11 de setembro completei 10
anos que assumi meu primeiro
Ministério.
Estou grato a Deus e quero compartilhar
da minha alegria com todos.

Um Grande , Fraternal e Caloroso Abraço!
Pastor Emerson Brasiliano Silva

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

Pr. David de Oliveira Silva

ATIVIDADES PIB EM ARRAIAL DO CABO
Estamos realizando a campanha de
evangelização Minha Esperança em nossa
igreja desde o dia 30/08/09: Agora no mês de
outubro estaremos recebendo dia 06/10 Terça
feira o Pr. Geraldo Jeremias e o coral Cantai
da 3ª Igreja Batista em Macaé. Dia 12/10
Segunda feira receberemos a dupla Eduardo
e Silvana, e no dia 13/10 Terça feira o Pr.
Marcelo Macedo presidente da ABLF e pastor
na Igreja Batista em Bacaxa. Estamos muito
alegres neste tempo de evangelização, a
igreja está empenhada em evangelizar e
discipular pessoas para se tornarem membros
da PibaC e dedicados ao Reino de Deus.
Ainda no mês de outubro a Primeira Igreja
Batista em Arraial do Cabo, estará
completando 86 anos no dia 17 sábado,
estaremos realizando um culto especial de
adoração a Deus, e no dia 18 domingo no
culto da manhã, realizaremos batismos e a
noite um culto de adoração, que será "O culto
da Colheita", após a campanha de
evangelização que estamos desenolvendo
desde o dia 30 de agosto.
.
Deus abençoe a todos e orem por nós.
Pr. José Guilherme de Souza Silva.

TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY
MISSIONÁRIO.
dia 24/10/2009 com início às 08:00h, no
CAMPO DO MENDONÇA, VALOR DA
INSCRIÇÃO R$24,00 POR EQUIPE,
CONFIRMAÇÃO ATÉ 18/10/2009 ÀS
15:00h. Quero ressaltar que o evento é
para as famílias, pois teremos comidas
típicas, recreação e atividades para todos.
Peço aos amados divulgarem o evento.
Toda a renda será revertida para
MISSÕESNACIONAIS.
Saudações em Cristo.
Pr. Ascencio - PIB Alecrim
E-mail:piba@oi.com.br
TEL.: (22) 8138-1023

Pastores:

ANIVERSARIO DA PIB EM MONTE ALTO
Dias: 30 e 31/10 e 01/11
Série de Conferências pelo Aniversário da
Igreja.
Presença do Pr Antônio Carlos Fernandes
Magesch
Primeira Igreja Batista de Nova Goitacazes
Grupo Hagios
Segunda Igreja Batista de Campos
Estendo o convite aos colegas e
suas respectivas Igrejas.
Abraço
Pr Walcir Ney
ATIVIDADES DA SIB EM BÚZIOS
03. - Culto Jovem na Igreja
12 - Dia da Criança Feliz
24 - Tarde da Beleza
31 - Aniversário daSociedade Masculina da
Igreja.
Pr. Sebastião Augusto da Silva
2o. CONGRESSO DE MISSÕES NA
SIB EM CABO FRIO
Nos dias 11,12 e 13 de setembro a SIB
em Cabo Frio promoveu o seu segundo
Congresso de missões, foram noites celebrativas
com participação do Pastor Alceir, missionário
em Botsuana e outros de Missões Nacionais,
sem falar dos jovens de nossa Igreja que foram
as trans Chapada no ano Passado e a Trans
Paulistana esse ano, e ainda outros participantes
de outras Igrejas. A ênfase é estimular a igreja a
investir ainda mais na obra missionária
consciente de que missões está no coração de
Deus e faz parte do escopo proposto por Jesus
como Missão de sua Igreja. O Congresso
também refletiu a alma missionária da Igreja que
tem a propagação do Evangelho como meta
principal do seu viver.

Aniversariantes do Mês de Outubro

04 – Pr. Dario Gonçalves Braga
12 – Pr. Geraldo Portal Veiga
15 – Pr. Wilson Carlos da Silveira Lima 21 – Pr. Weverton Miranda Gaby
26 – Pr. Flavio Vieira Lima
28 – Pr. Roberto da Silva Carvalho
Esposas:
02 - Denise Duarte (Ubaldo)
02 – Sizera Cardoso (Marcelo)
20 – Ana Lucia Gil (Josias)
21 – Lúcia Maria Barreto (Alexandre Tavares)
22 – Ivonilde Ferreira Lima (Wilson)

BÍBLIA MANUSCRITA
A Sociedade Bíblica do Brasil em parceria com o Vale da Bíblia e a Embaixada de Israel está
coordenando no Brasil o Projeto "Povos do mundo escrevem a Bíblia.
Estes volumes completos da Bíblia, copiados pelos povos de milhares de nações do mundo
serão guardados no Vale da Bíblia, que está sendo desenvolvido em uma área próxima de
Jerusalém.
Para as Igrejas que desejarem aderir ao Projeto, a SBB enviará um KIT com o seguinte material:
1. Um Manual de Instruções sobre como proceder a cópia dos versículos
2.Exemplar de uma Bíblia com Letra Grande
3.Folhas especiais de papel pré-impressas com o nome do Livro a ser copiado
4.Cadastros de Copistas
5.Certificados de Honra a serem conferidos aos copistas
6.Caneta Especial e corretivo(branquinho)
Se algum colega deseja levar a sua igreja a fazer isso, entre em contato comigo por e-mail
imediatamente.
Abraços,
Pr. Flavio Lima

REUNIÕES DE ORAÇÃO
MÊS

DIA

IGREJA

PASTOR

Outubro

13

PIB em Mombaça

Regis

Novembro

10

PIB do Peró

Samir

Dezembro

8

IB Memorial de Iguaba

Miralvo

SEMINÁRIO TEOLÓGICO MINISTERIAL BATISTA LITORÃNEO
Envie seus vocacionados!!!
Rua Omar Fontoura, 117 – Braga – Cabo Frio
Fone: 2647-3969
email: stmbl.ablf@gmail.com

PEDIDOS DE ORAÇÃO
(Este espaço está aberto para compartilharmos nossas
necessidades de oração)
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