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

PALAVRA DO PRESIDENTE

Visão:
Os pastores sentem-se
representados,
capacitados, valorizados e
amparados em ambientes
relacionais saudáveis.
Missão:
Ser uma fraternidade
solidária prestadora de
serviços aos pastores da
CBB.

“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 uma 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 no 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 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, e seu caráter é questionável.
Não podemos nos contaminar com o mundo, nem proteger colegas que denigrem o
ministério pastoral, a fim de que nos protejam quando falharmos, isso é o mundo que faz, não
verdadeiros servos de Cristo. Devemos mostrá-lo que vale a pena servir ao Senhor e transformar a
realidade onde vivemos nunca nos contaminando 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
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.
O pregador será o pastor Ebenezer Soares Ferreira

CRUZADA INTERNACIONAL NA REGIÃO
A ABLF juntamente com algumas igrejas de nossa região, promoverá de 03 a 13 de Setembro de 2010,
uma grande cruzada Evangelística com irmãos vindos da África do Sul e dos EUA.
O programa começa com um Congresso para as Igrejas participantes do projeto nos dias 03 e 04 e após
serão realizados trabalhos em Escolas, visita nos lares e etc.
Um Grande culto de encerramento está programado para o dia 11/09 na praça de São Cristovão em Cabo
Frio.

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.
CONGRESSO PARA LIDERES DE JUVENTUDE
De 03 a 05 de setembro na Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo. Promoção da JUMOC Juventude Batista Brasileira programação é a nível da Região Sudeste do Brasil será muito
importante a participação de lideres e pastores de nossa ABLF é uma oportunidade impar. Maiores
informações na JUMOC ou na secretaria da PIBAC, tel. (22) 2622-2333. Participe! Invista em você e
em sua juventude.
Um abraço - Pr. José Guilherme
AGRADECIMENTO
Quero agradecer a Deus, ao irmão e aos demais colegas pelo apoio, carinho e compreensão dos
Colegas que, à um ano atrás, solicitei, muito preocupado com a gravidez da minha filha, as orações
por ela. Hoje, profundamente, extremamente, emocionalmente tenho em meu coração o
reconhecimento e a gratidão que devo a todos que oraram e que fosse registrada no Boletim de
Setembro. A criança (Thalita) nasceu no dia 07 de setembro e, sua mãe, Denise é do dia 11. Vamos
comemorar lembrando o que Deus fez e o que os irmãos fizeram por nós.
Um abraço a todos os Colegas da OPBB-Litorânea
Pr. Antônio Siqueira

SEGUNDA IGREJA BATISTA EM BÚZIOS
Este mês é o mês do aniversário da Igreja, pois temos muito a dizer:
12 - Farei um culto para comemorar o meu aniversário, os 35 anos de ministério Cristão, 25 anos
de Ministério Pastoral, 9 anos à frente da SIB em Búzios. O culto será pela manhã e conto com a
presença dos meus amigos.
15 - Aniversário da igreja - Pr. Geraldo Jeremias e Orquestra de São Pedro D'Aldeia
16 - Pr. Geraldo Jeremias - Nossa Música
17 - Pr. Gerson Moreira - Banda Philos
18 - Pr. Gerson Moreira - Coral do Seminário
19 - Manhã - Pr. Hudson Galdino da Silva- Big-Band - Nilópolis
19 - Noite - Pr. Ronaldo Gomes de Souza - Big-Band - Nilópolis.
De 27/09 a 12/10.2010 estarei viajando para o Oriente Médio,
por favor orem por mim.
Obrigado. Pr. Sebastião Augusto da Silva.

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

NOVO TELEFONE DO ACAMPAMENTO É ( 21) 2734-2652
Amados.
Está se aproximando mais um Encontro da Família Batista Litorânea.
07 de setembro- Terça-feira- feriado- 09:00 às 17:00h
Louvor- Mensagem- Comunhão- Lazer- Esporte
Acampamento Batista em Rio Bonito
OBS: As Igrejas que desejarem participar do Torneio de Futebol deverão se inscrever até o dia 29 de
agosto, domingo às 12:00h na 2ª Igreja Batista em Cabo Frio, apresentando a lista dos atletas com
recomendação do pastor da Igreja.
As Igrejas que desejarem alimentação deverão fazer contato diretamente com a direção do
Acampamento. Faça caravana de suas Igrejas e vamos participar de um dia abençoado, com muita
alegria e comunhão. As Igrejas que estiverem preparando caravana, favor mandar um e-mail
confirmando. Ao preço da passagem acrescentar R$ 5,00( cinco reais) e repassar para a ABLF ao
chegar no Acampamento.
Abraço.
Pr. Hudson G. da Silva
Secretário Geral da ABLF
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.

CONVOCAÇÃO AOS COLEGAS PASTORES
Amados Colegas Pastores
No dia 17 as 17h teremos a oportunidade de ouvirmos o Pr. José Maria de Souza, novo
Diretor executivo da CBF em um encontro na Igreja Batista do Braga, a pedido do Presidente
da ABLF, Pr. Carlos Eduardo Pires Rocha. Na oportunidade o Pr. José Maria de Souza falará a
nós pastores e aos líderes da ABLF sobre suas idéias com respeito a CBF. Sua Participação é
imprescindível e indispensável, pois tudo que diz respeito ao Reino de Deus é de nosso
interesse. Principalmente no momento socio-eclesiológico que vivemos.
Agradecemos desde já a sua colaboração e participação neste tão importante encontro.
Deus Abençõe a Todos!

Pr. Emerson Brasiliano Silva
CLÍNICA DE EBD

A Primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo estará promovendo no sábado, dia 02 de
outubro de 2010, uma CLÍNICA DE EBD, para alcançar nossos professores. Será em uma
pousada de nossa cidade.
Temos disponibilizado para as igrejas de nossa associação 20 vagas. Os pastores
interessados em enviar representantes, devem entrar em contato pelo telefone 26222333 ou
99326176, falar com o pr. Jose das Neves.

REFIPA – RETIRO DE FILHOS DE PASTORES - 2010
Prezado Pastor,
Fui eleita " ELO" da UEPBF na última Assembléia em Nova Iguaçu, representando as Esposas de Pastor da ABLF.
Venho solicitar nomes de filhos idade (caso os tenha) bem como email e também email das esposas.
Em breve estaremos marcando um Encontro de esposa de pastor.
Venho comunicar sobre o REFIPA - Retiro de Filhos de Pastores, de qualquer idade desde que independente.

Local: Acampamento em Rio Bonito
Dias: 03,04e 05 de Setembro
Festa Social: Noite do Oscar
Valor R$ 100,00
Depósito - Banco Bradesco
Agencia 3318-9 C/C 1543-1
Favorecido: UEPBF
Enviar Comprovante para Fax (21) 2620-1515
Maiores Informações e contato:
22-2522-7932 - Lilian
21-26036662 - Esmeralda
ELO - Ana Lúcia - 22-9991-6995 - - smanalucia@yahoo.com.br
Em Cristo!
Ana Lucia

NOVO SITE DA IGREJA BATISTA CENTRAL EM CAMPO REDONDO

http://ibccr.webnode.com

BATISTA DO BRAGA CELEBRA 28 ANOS
16 a 19 de setembro - 5ª a domingo
Celebração, Testemunho, Adoração e Pregação
25 e 26 de setembro - Sábado e domingo
Celebrando com as mulheres cristãs
Participação Musical
Grupo Louvarte / Coral do Seminário Litorâneo
Grupo Musical da PIB de Araruama / Ministério de Adoração / Cantora Roberta
Pegoral
Pregadores
Pr. Assis Borges Xavier / Pr. José Maria de Souza
Pr. Filipe Lima / Pr. Neemias Lima

DOS PASTORES E ESPOSAS DA OPBB SUBSEÇÃO LITORÂNEA FLUMINENSE – 2010
MÊS
DIA
IGREJA
PASTOR
Setembro
14
PIB de Araruama
Assis
Outubro
12
PIB do Arraial do Cabo
José Guilherme
Novembro
9
PIB de Cabo Frio
Roberto
Dezembro
14
PIB de Saquarema
Eronete Brum

ANIVERSARIANTES DOS MÊS DE SETEMBRO
Pastores:
07 – Pr. José das Neves Oliveira
12 – Pr. Sebastião Augusto da Silva
20 – Pr. Jacy Palhinha de Figueiredo
20 – Pr. Neemias dos Santos Lima
24 – Pr. Acir Menezes
27 – Pr. Rafael Bittencourt de Cavalho

08 – Pr. Cledivaldo de Sena Silva
13 – Pr. Adiel Louzada
20 – Pr. Hudson G. da Silva
20 – Pr. Adalton E. de Souza
26 – Pr. David de Oliveira Silva

Esposas:
07 – Aldenistre Garcia da Rocha --- esposa do Pr. Milton Rocha
08 – Ozélia da Silva Lino --- esposa do Pr. Lino
23 – Elza de Sá Mendes --- esposa do Pr. Jair
29 – Mary Helen R. L. Rosa --- esposa do Pr. Ascêncio

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.
PEDIDOS DE ORAÇÃO
 Orem pela sogra do Pr. Artur, ela tem vivido momentos realmente difíceis com uma
enfermidade e precisa de nossas orações.
 Orem pelo Pr. Jairo Luiz, que se submeterá a um procedimento cirúrgico em breve,
oremos para que tudo corra bem.
 Orem pela saúde do Pr. Emerson, tem enfrentado uma oscilação e precisa da sua
oração.

