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

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.
Um Grande , Fraternal e Caloroso Abraço!
Pastor Emerson Brasiliano Silva
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2º. CONGRESSO DE MISSÕES DA
SIB EM CABO FRIO

A Segunda Igreja Batista em Cabo Frio realizará nos dias 11,12, e 13 de
setembro o seu 2º. Congresso de missões, teremos a presença do Pr.
Alceir Ferreira, missionário em Botsuana, na áfrica e de missionários de
missões nacionais, informamos ainda que para os colegas que
desejarem enviem os seus promotores de missões pois teremos um
café com os promotores de missões no sábado dia 12 com a presença
do missionário Pr. Alceir Ferreira, favor confirmar presença (SIB Cabo
Frio– 2644-0775).
Pr. Hudson Galdino da Silva
27º Aniversário da Igreja Batista do Braga
17 de setembro, pr. Walmir Nóbrega e Música da 1ª Igreja Batista de Samburá
18 a 20 de setembro, pr. Luiz Antônio Rodrigues Vieira, da 1ª Igreja Batista de
Piabetá e Coral Masculino, Coral Jovem da Primeira Igreja Batista de Araruama e
Música da Igreja Batista do Braga.
24 de setembro, pr. Elildes Marcharete Júnio e Seminário Teológico Ministerial
Batista Litorâneo
26 de setembro, Culto Jovem com grande celebração
27 de setembro, participação Musical da Igreja Batista do Braga e pr. Neemias Lima
Nas comemorações de aniversário inauguraremos o Espaço da Comunhão.
Pr. Neemias Lima e Batista do Braga na TV
Na TV Jovem, Jardim Esperança com alcance na cidade de Cabo Frio, e na TV
Shekiná da Primeira Igreja Batista do Arraial do Cabo.
50 mil visitas no Site
Alcançamos a marca de 50 mil visitas. Informações sempre atualizadas e com
muito conteúdo, além dos cultos transmitidos em tempo real, tanto em áudio como
em vídeo. Se desejar, visite: www.batistadobraga.org.br

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE SAMBURÁ – ALAVANCANDO O
REINO ATRAVÉS DO PREPARARO DE LÍDERES
A PIB em Samburá estará promovendo no dia 17 de outubro, de 08h às 16h,
o Último módulo (4) do Seminário Local do Instituto Haggai, importante curso para o
preparo da Igreja na sua missão de evangelização, um curso de excelente
qualidade a um custo baixíssimo, na verdade um grande investimento, apenas de
R$ 40,00 (inclusos cafezinhos nos intervalos de aula, material e certificado). A PIB
de Samburá estará ainda disponibilizando o almoço a R$ 7,00. Contate-nos, são 35
vagas apenas. Outra grande investida é no preparo para líderes de Evangelização
Infantil, ministrado em parceira com a APEC (Aliança Pró-Evangelização da
Criança). A igreja já formou a turma, atualmente com 53 alunos.

Ainda há vagas!.

NÃO PERCA TEMPO GARANTA JÁ A SUA VAGA!

Contato: Pr. Walmir Nóbrega
2621-1927 / 2627-6327 / 8824-3378 / 2630-8604 / walmirnobrega@uol.com.br
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TIB em Arraial do Cabo
Dia 06 de setembro o Pastor Vanderlei Machado de Souza celebrará com a
Igreja os seus vinte e nove anos de ministério, vamos orar ao Senhor e agradecer por
tudo que o Senhor tem feito em sua vida, ministério e família e pela alegria de
convivermos com uma pessoa séria e Integra, um servo de Deus como o Pastor
Vanderlei Machado
O Culto será as 19:30h.

Série de Conferências de Aniversario da PIB em Jaconé
A celebração do 16° aniversário da Pib em Jaconé foi bom demais. Agradeço a todos que
oraram. Deus continua demonstrando a sua fidelidade. Ocorreu nos dias 22 e 23 de agosto.
Deus te abençoe e um grande abraço.

Pr. David de Oliveira Silva

Primeira Igreja Batista em Botafogo
No dia 07 de Setembro 2009 teremos a nossa festa do milho, comidas, doces,
bolos, tudo do derivado do milho. das 10 horas às 21 horas. Teremos também apartir
das 19 horas uma grande programação de louvor e adoração ao nosso bom Deus. Eu
Pastor Cleiton e a Primeira Igreja Batista em Botafogo, Nós Agradecemos a OPBBFL,
subseção Litorânea e o Pastor Emersom por este espaço.
Gostaria de comunicar também o nosso sopão evangelístico, que acontecerá
no dia 19 de setembro, oferecendo a comunidade carente do bairro de Botafogo Cabo
Frio, termineremos este evento com uma grande programação em adoração ao nosso
querido Jesus. Amém!
Fiquemos na Graça de Jesus, amém!
Pastor Cleiton Viana.
DEZ ANOS DE SERVIÇO AO REINO DEUS
No próximo dia 12 de setembro os pastores Josias Silvério da Costa e Rover
Soares, estarão agradecendo ao Senhor em Culto os seu dez anos de ministério, a
celebração ocorrerá no templo da Igreja Batista em Bairro Fluminense, as 20:00h e o
Preletor da noite será o Pr. Geraldo Geremias. Todos estão convidados para celebrar a
Deus com os colegas.

Aniversário da SIB em Búzios
13 a 16 - Aniversário da SIB em Búzios.
No dia 13 teremos o Pr. José Guilherme pela manhã e à noite a Cantora Cristina Mel
Nos dias 14 e 15 o Pr. Camilo Fernando Caldas e no dia 16 o Pr. José Guilherme
encerrando estes eventos.
No dia 26 teremos o "Dia do Idoso" - Com a MCA de nossa igreja.
Pr. Sebastião Augusto da Silva.
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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

PIB EM PRAIA DO SIQUEIRA
Louvamos a Deus porque reiniciamos a construção do templo, e no dia 05 de agosto
pagamos a primeira das doze parcelas do galpão que contratamos à Squadrus. Além de
nossa eterna gratidão ao nosso Deus, a quem é devida toda honra, toda glória e todo
louvor, somos imensamente gratos aos nossos irmãos, membros de nossa igreja, que
com muito despreendimento aceitaram o desafio de sustentar finaceiramente esse
desafio, ao pr. José Guilherme e a sua igreja, a PIB de Arraial do Cabo, ao Pr. Artur de
Azevedo Costa e sua igreja, a PIB em São Cristóvão, ao pr. Neemias dos S.Lima e a sua
Igreja, a Igreja Batista do Braga, Ao irmão Elcio e Lucinha Araujo, a Fornecedora
América, A irmã Nerimar e Luis da Hora, a Vanildo da Marmoraria Só Pedras,a Edilson e
Lucymara, a Papelaria Carpel, a Willis e Irinéia, a Paulo Cézar e Mirian, que também
abraçaram essa causa, que não é do pr. Ivanil, mas do Senhor nosso Deus. A esses
irmãos que entendem que missões começaram em Jeruasalém e simultaneamente pelo
mundo. também agradecemos a Samuel, proprietário da Squadrus, que também tornou
possivel a realização desse projeto.
A todos o nosso muito Obrigado!
PIB em Praia do Siqueira.

REUNIÕES DE ORAÇÃO
MÊS

DIA

IGREJA

PASTOR

Setembro

8

Cleber Jotta

Outubro

13

PIB em São Pedro da
Aldeia
PIB em Mombaça

Novembro

10

PIB do Peró

Samir

Dezembro

8

IB Memorial de Iguaba

Miralvo
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Regis

SEMINÁRIO TEOLÓGICO MINISTERIAL BATISTA LITORÃNEO
Envie seus vocacionados!!!
Rua Omar Fontoura, 117 – Braga – Cabo Frio
Fone: 2647-3969
email: stmbl.ablf@gmail.com
Aniversariantes do 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
26 – Pr. David de Oliveira Silva
Esposas:
07 – Alda da Rocha (Pr Milton Rocha)
16 – Fabiany Mello de Souza (Pr. Adalton)
29 – Mary Helen Ascenciano (Pr. Ascêncio)

08 – Pr. Cledivaldo de Sena Silva
13 – Pr. Adiel Louzada
20 – Pr. Hudson Galdino da Silva
24 – Pr. Acir Menezes
27 – Pr. Rafael Bittencourt de Cavalho
11 – Nilcelma Lima Cruz (Pr. Cisvalber)
23 – Elza Mendes (Pr Jair Mendes)

PEDIDOS DE ORAÇÃO
(Este espaço está aberto para compartilharmos nossas
necessidades de oração)
Pastor Antonio Siqueira Campos - pedido de oração em prol de minha
filha, DENISE DE FREITAS CAMPOS, 8º mês de gravidez (36ª
semana). Se Deus o permitir, serei vovô de primeira viagem no início de
setembro.
 Pastor Flávio Lima – Continuemos orando pela recuperação da Irmã
Jeruza, esposa do Pr. Flávio Lima.
 Pastor Emerson Brasiliano – Peço que orem por minha saúde e
ministério.


 Peço que estejamos orando pela família do Pr. Levi Salles, para que Deus
os estejam consolando pela perda de sua nora.

