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Pr. Hudson Galdino da Silva
Pr. Emerson Brasiliano Silva

Alcançar, integrar, levar à maturidade e equipar
pessoas a fim de glorificar a Deus.
Criação de uma equipe ministerial.
Desenvolvimento de estratégias de serviço.
Aperfeiçoamento da comunhão.
Aprofundamento no conhecimento das Escrituras.
Glorificação do Senhor.

Atividades............................Pág. 02
Escalas de serviço...............Pág. 02 e 03
Igreja em Marcha.................Pág. 04,05
Desperdício de alimentos... Pág. 06
Pastoral...............................Pág. 06
Missões Nacionais..............Pág. 07 e 08
SERVIÇOS
DOMINGO
7:30h - Culto de Oração
8:00h - Escola Bíblica Dominical
9:15h e 19:40h – Celebração
SEGUNDA-FEIRA
19:30h- Seminário de Liderança
19:30h- Culto de oração pelas famílias
20:00h Ensaio da Cantata.
TERÇA-FEIRA
09:30h às 12:00h - Atendimento pastoral
15:30h - Atividades das Mulheres Cristãs em Ação
20:00h - Núcleo de Comunhão nos Lares
QUARTA-FEIRA
19:30h – Seminário de Liderança
19:30h - MR e ER e discipulado
QUINTA-FEIRA
09:30h às 12:00h Atendimento pastoral
20:00h – Celebração
21:30h - Oração em favor de uma Razão Para Cantar
SEXTA-FEIRA
07:00h - Culto matutino de Oração
19:00h – Oração em favor do Ministério Resgate
20:00h - Culto no lar
22:00h – Programa Madrugada com Deus (Resgate)

05 a 09 de setembro -7:00h
Venha orar.

_________________________________

SETEMBRO
MÊS DE MISSÕES
NACIONAIS
Tema:
Minha Vida, Impacto
Para a Nação

Divisa:
“Estes que têm alvoroçado o
mundo chegaram também aqui”
Atos 17:6a
Culto de abertura, dia
01 de setembro,
quinta-feira às 20 horas
Participação:
 Radical
da
Cristolândia
Joice
Coriolano
 Missionário Paulo Cesar Xavier Bueno
 Pr. Cleber de Souza
_________________________________

VOCE É MUITO BEM VINDO À NOSSA
IGREJA. SUA PRESENÇA NOS ALEGRA.
VENHA SEMPRE. AQUI É UM LUGAR DE
COMUNHÃO, ORAÇÃO, ENSINO E
ADORAÇÃO A DEUS.

ATIVIDADES
01
02
02
02
03

Quinta
Sexta
Sexta
Sexta
Sábado

20:00h
07:00h
19:00h
22:00h
20:00h

03
04
04
05
05
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
09

Sábado
Domingo
Domingo
Segunda
Segunda
Segunda
Segunda
Terça
Terça
Quarta
Quarta
Quinta
Quinta
Sexta
Sexta
Sexta

19:00h
09:15h
19:40h
07:00h
19:00h
19:30h
20:00h
07:00h
20:00h
07:00h

09
11
11
11
12
12
12
13
14
14
15
16
16
16

Sexta
Domingo
Domingo
Domingo
Segunda
Segunda
Segunda
Terça
Quarta
Quarta
Quinta
Sexta
Sexta
Sexta

22:00h
09:15h
12:00h
19:40h
19:00h
19:30h
20:00h
20:00h
19:30h
20:00h
20:00h
07:00h
19:00h
20:00h

16
18
18
19
19
26
20
21
21
22
23
23
23

Sexta
Domingo
Domingo
Segunda
Segunda
Segunda
Terça
Quarta
Quarta
Quinta
Sexta
Sexta
Sexta

22:00h
09:15h
19:40h
19:00h
19:30h
20:00h
20:00h
19:30h
20:00h
20:00h
07:00h
19:00h
20:00h

23
24
25
25
26
26
26
27
28
29
30
30

Sexta
Sábado
Domingo
Domingo
Segunda
Segunda
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sexta

22:00h
15:00h
09:15h
19:40h
19:00h
19:30h
20:00h
20:00h
20:00h
20:00h
07:00h
20:00h

07:00h
20:00h
07:00h
19:00h
20:00h

Abertura Campanha de Missões Nacionais-Minist de Missões-Irinéia Pinheiro
Culto matutino de oração - Dirigente: Marinete Araújo
Culto de oração pró Resgate
Madrugada com Deus / Ministério Resgate
Culto no Lar:Dejanira-Rua Narciso Elias Lopes, 135- Casa 3 – Recanto Dunas
Dirigente: Oswaldo Freitas Pregador: Pr. Hudson
MCA da SIB estará participando do aniversário da MCA da IB do Braga
Celebração - Pr. Emerson
Celebração - Pr. Hudson
Culto matutino de oração- Dirigente Marinete Araújo
Oração pelas Famílias
Projeto SAL
Ensaio da Cantata de Natal
Culto matutino de oração- Dirigente Amália
Núcleos de Comunhão nos Lares
Encontro da Família Batista litorânea- Rio Bonito
NÃO HAVERÁ CULTO MATUTINO/ NÃO HAVERÁ MR/ ER e Discipulado
Culto matutino de oração- Dirigente: Eni Xarife
Culto Missionário- Dirigente: Karina -Pregador: Vinícius Garcia
Culto matutino de oração - Dirigente: Valdeir Lopes
Culto de oração pró Resgate
Culto no Lar - Geraldo –R. Governador Valadares, 999 - Guarani
Dirigente: Sílvio- Pregador: Oswaldo Freitas
Madrugada com Deus / Ministério Resgate
Culto Missionário: Dirigente: Dirigente: Mábila Preg. Lidiane Candiano
Almoço Missionário- Uma deliciosa Feijoada
Celebração Missionário: Dirigente: Irinéia Pinheiro: Pregador Pr. Cleber
Oração pelas Famílias
Projeto SAL
Ensaio da Cantata de Natal
Núcleos de Comunhão
Projeto SAL
MR / ER e Discipulado
Culto Administrativo e mensagem
Culto matutino de oração - Dirigente: Amália
Culto de oração pró Resgate
Culto no Lar–Rafaela-R Feliciano José Mauricio, 682 – Campo Redondo
Dirigente: Marinete Araújo- Pregador: Pr. Emerson Brasiliano
Madrugada com Deus / Ministério Resgate
Culto Missionário- Dirigente: Marianne – Preg. Joice Modesto
Celebração - Pr. Hudson Galdino da Silva
Oração pelas famílias
Projeto SAL
Ensaio da Cantata de Natal
Núcleos de Comunhão nos Lares
Projeto SAL
MR / ER e Discipulado
Culto Missionário: Ministério de Missões- Irinéia Pinheiro
Culto matutino de oração – Eni Xariffe
Culto de oração pró Resgate
Culto no Lar – Jorge – Bairro Ogiva – Cabo Frio
Dirigente:João Henrique Pregador: Elson
Madrugada com Deus / Ministério Resgate
Encontro de líderes de Mensageiras do Rei da ABLF aqui na igreja
Celebração - Presença do Missionário Paulo Cesar Xavier Bueno
Celebração - Pr. Hudson Galdino
Oração
Projeto SAL
Ensaio da Cantata de Natal
Núcleos de Comunhão nos Lares
MR/ ER e Discipulado
Encerramento da Campanha de Missões Nacionais- Ministério de Missões
Culto matutino de oração - Dirigente: Amália
Vigília de oração

GRUPO DE APOIO
01

02
03
04
04
07
08
11
11
14

Quinta N
Sexta N
Sábado N
Domingo M
Domingo N
Quarta N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quarta N

Marcos Ribeiro / Élson
João Xariff
Valdir / Moacir
João Henrique / Eni
Dalton / Arismaldo
Moacir
Willis / Edilson
Valdir / João Xariff
Elson / Eni
Moacir

15
17
18
18
21
22
25
25
28
29

Quinta N
Sábado N
Domingo M
Domingo N
Quarta N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quarta N
Quinta N

Edilson / Eni
João Henrique / Elson
Valdir / Marcos Ribeiro
Arismaldo / João Xariff
Moacir
Willis / Edilson
João Henrique / Marcos Ribeiro
Dalton / Eni
Moacir
João Xariff

ESCALA DAS MÚSICAS
01
04
04
08
11
11

Dia
Quintan
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo N

Cânticos
Missões
Christiane E Leandro
Christiane E Leandro
Mábila
Marianne
Marianne

Música
Missões

Dia
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N

15
18
18
22
25
25
29

Leandro
Mábila
Isabel

Cânticos

Música

Marciane
Marciane
Mábila
Vanderson
Vanderson
Marciane

Marciane
Jefferson

Vanderson

NÚCLEOS DE COMUNHÃO NOS LARES
Moacir
06-Mecildo – R. Eloi Chaves, 36 - Caiçara
13-Eliane Moraes- R São Luiz, 23 - Palmeiras
20-Maria Mesquita – R São Luiz, QD 9 Casa 6
27-Arismaldo – R.Canto dos Passaros, Lt 7 Casa 2-P Burle
Assunção
06-Hercília –R Gov Valadares, 760 - Guarani
13-Hermantina – R Adolfo Beranger Jr 3ª Qd c – R das Dunas
20-Josilane - R Gov Valadares, 760 - Guarani
27-Amélia - R. Alm. Tamandaré, 390 - Guarani

Marinete
06-Marilia –R Suiça, 51 - Caiçara
13-Elson – Noruega, 76 - Caiçara
20-Orlanda – R. Turquia, 110 - Caiçara
27-Amália – Rua Suécia, 110 casa 4 - Caiçara
Alessandra

Os Núcleos de Comunhão dos jovens e
adolescentes acontecerão na casa de
Alessandra R. Índia 825 - Caiçara

MINISTÉRIO COM CRIANÇAS
Data

Dirigente

CULTO INFANTIL
Mensagem Data Dirigente Mensagem Data

MATERNAL
Dia

Dirigente

Dirigente

04

Carol

Illana

18

Adriana

Pérola

04

CHRIS / Aline / Erica

18 CHRIS / Lidiane/Karolaine

11

Alessandra Kelly

25

Raquel

Sharon

11

Jaqueline / Fabiana

25 Jaqueline /Sebastiana/ lidiane

ESCALA SONOTÉCNICA E MULTIMÍDIA
DIA
01
03
04
04
08
11
11

PERÍODO
Quinta N
Sábado
Domingo
Domingo
Quinta N
Domingo
Domingo

M
N
M
N

OP.

AUX.

Multimídia

Gustavo

Lucas

Ellon

Lucas
Paulo R
Gustavo
Marcos F
Paulo R

Gustavo
Lucas
Marcos F
Lucas
Lucas

Jefferson
Jefferson
Ellon
Jefferson
Jefferson

DIA
15
17
18
18
22
25
25

PERÍODO
Quinta N
Sábado
Domingo
Domingo
Quinta N
Domingo
Domingo

M
N
M
N

OP.

AUX.
Gustavo

Ellon

Paulo R
Lucas
Gustavo
Paulo R
Gustavo

Lucas
Gustavo
Lucas
Lucas
Paulo R

Jefferson
Christiane
Ellon
Jefferson
Jefferson

RECEPÇÃO
D
1
4
4
8
11
11
15

PERIODO
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N

EQUIPE

Silvio / Lidiane
Agnaldo / Alessandra
Edith / Lidiane
Agnaldo / Silvio
Vanderson / Edith
Lidiane / Agnaldo
Edith / Alessandra

D
17
18
18
22
25
25
29

PERIODO
Sábado N
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N

Multimídia

Lucas

EQUIPE
Lidiane / Silvio

Lidiane / Edith
Alessandra / Agnaldo
Vanderson / Alessandra
Agnaldo / Silvio
Lidiane / Edith
Silvio / Lidiane

MINISTÉRIO MÃOS QUE PREGAM
Dia
01
04
04
08
11
11

Período
Quinta-N
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo N

Equipe
Rebeca
Rebeca
Milena
Samira
Samira
Isabella

Karina
Isabella
Rebeca
Karina
Karina
Samira

Dia
15
18
18
22
25
25
29

Período
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N
Domingo M
Domingo N
Quinta N

Equipe
Milena
Samira
Milena
Isabella
Karina
Rebeca
Samira

Isabella
Karina
Karina
Samira
Rebeca
Milena
Karina

ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
2/9
5/9
8/9
9/9
10/9
10/9
14/9

Ademildes de Oliveira Meneses Silva
Elzi Rangel Pereira
Maria Eduarda Meneses Amorim
Adelaide do Amaral
Maria de Siqueira Santos
Nilza Tavares de Andrade
Ermantina Ribeiro Maciel

15/9 Geremias Almeida Fontes
16/9 Sebastiana de Souza Conceição Moura
18/9 Celia da Silva Martins

19/9
19/9
20/9
21/9
21/9
21/9
25/9

Edilson de Araújo
Vera Lúcia Rosa Marques
Hudson Galdino da Silva
Marisete Vieira de Araújo Fontes
Marta Valeria Gonçalves Campos Carvalho
Paulo Roberto Silveira Monteiro
Alba Valéria Alves Candiano Ribeiro

28/9 Christiane de Araújo Campos Lacerda
29/9 José de Oliveira Rocha
30/9 Otelício Gomes de Azeredo

AGENDA DE ORAÇÃO
1. Vida espiritual da Igreja
8. Joice e Cristolândia Rio e São Paulo
2. Ministério Pastoral
9. Botsuana e Tenda da Esperança
3. Todos os ministérios e líderes
10. Enfermos
4. Famílias da Igreja
11.Nossa cidade, Brasil e autoridades
5. Conversão dos amigos e familiares
12. Novos crentes e discipulado
6. Missões Nacionais e Campanha
13. Uma razão para cantar
7. Seminário e seminarista Jaime e Maicom
14.Paixão pelas perdidas
ENCONTRO DA FAMÍLIA
Dia 07 de setembro no Acampamento Batista em Rio
Bonito vai acontecer mais um encontro das Igrejas de
nossa Associação.Imperdível. Um dia de adoração,
confraternização, esporte, lazer, piscina, futebol. Os
interessados devem procurara a Secretaria da Igreja
para pagar sua passagem, no valor de R$ 20,00

ENSAIOS DA CANTATA DE NATAL
Todas as Segundas-feiras às 20:00h. Quando
houver disponibilidade, será anunciado um novo
ensaio durante a semana.
VEM AÍ UMA RAZÃO PARA CANTAR
Vai ser demais. Toda Igreja envolvida e
trabalhando. Social efetivo e dinâmicotestemunho- adoração- Estudo
Jardim Caiçara vai ser impactado pelo
poder de Deus
18, 19 e 20 de novembro

VEM AÍ O PROJETO SURF
CLUBE DE SURF - Surfando com Cristo
Cabo Frio é uma cidade onde se
torna cada dia mais forte a prática de SURF por
causa das suas belezas naturais e suas belas
ondas, assim seguindo o conselho de Paulo,
estamos com o projeto do Clube de Surf, que
visa alcançar estes para Cristo e divulgar a SIB
no meio dos surfistas. Apóie mais este projeto
e ore por isso. Logo novas informações.

140 ANOS DOS BATISTAS
NO BRASIL

Dias 09 e 10 de setembro o Pr.
Hudson/Irene estarão em Santa Bárbara
do Oeste participando das comemorações
do início do trabalho batista no Brasil em
grandes celebrações

JOVENS AGRADECEM APOIO
Alguns jovens foram ajudados por irmãos que em parceria puderam proporcionar a ida de
alguns ao CONJASIB, ajudando-os financeiramente. Pr. Emerson, Pr. Hudson, Amália, Maria
Diva, Adilson, Adriana, Alessandra, Marisete, Wagner, Anderson, Silvio, Arismaldo, Elson,
Camila, Irinéia, Willis, Vanderson

CELEIRO AMOR, UMA OPORTUNIDADE DE SERVIR
Irmãos amados, o Celeiro do Amor, campanha de
doação de gêneros alimentícios está aguardando
dominicalmente por sua liberalidade. Ajude a sua
Igreja a realizar um trabalho importante, útil e
necessário.

SEJA UM DIZIMISTA FIEL
Participar do Projeto Financeiro de Deus aqui na terra
é sem dúvida uma privilégio. Portanto, meu irmão,
participe com alegria e liberalidade
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL
Venha fazer parte da mais importante Escola do
Mundo.
Aqui estudamos a Bíblia, a Palavra de Deus!
Todos os domingos
08:00h
CANTINA NA EXPO
Queremos agradecer o empenho, presença de
todos que trabalharam na cantina por ocasião
da Expo Gospel. O resultado foi um superávit
no valor de R$ 2.420,00 que foram aplicados na
aquisição de um frezzer e uma geladeira para a
cantina.

PASTOR HUDSON EM SÃO GONÇALO
O pastor estará pregando no dia 04 de
setembro, pela manhã na Igreja Jardim
Tiradentes no Congresso Missionário daquela

PROGRAMA DE ORAÇÃO
Queremos informar a todos que a Igreja
oferece a seguinte programação de
Segunda-feira (todas) – 19:00h
Oração pelas famílias
Quinta-feira- 20:00h
Culto de oração
Sexta-feira (todas)-07:00h
Manhãs com Deus
Sexta-feira (todas)-19:00h
Oração pelo Resgate
Sexta-feira(última do mês)20:00h
Vigília de oração
Domingos (todos)- 07:30h
Intercessão Dominical
Todas as primeiras semanas do mês temos cultos
matutinos às 7:00h

MINISTÉRIO RESGATE
Solicitamos aos irmãos que tragam doações:
Bíblia, caderno, lápis, borracha, lençol, cobertor ou
edredom, fronha, fio dental, sabonete líquido, creme dental,
desodorante rollon (sem álcool), toalha de banho, toalha de
rosto, barbeador, cotonetes, pente ou escova, sandálias,
pares de meias (novas), cuecas (novas), calças, bermudas,
camisas.
Entregar a Nenete.
CANDIDATOS A MEMBROS DA IGREJA
Irmãos que são candidatos a membros da Igreja
através de pedidos de carta de transferência,
reconciliação e batismo devem preencher um
formulário na secretaria e aguardar reunião com
o Pr. Hudson.

DEZ DICAS DE COMO EVITAR DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS
Por Gisele Eberspacher - Jornalista e Ambientalista - às 17h09 de 18/08/2011-Site da UOL
60% do lixo brasileiro é composto de materiais orgânicos. Parte dessa quantidade é de fato lixo, que pode passar por processos de compostagem,
voltando a fazer parte do ciclo. Porém, parte dessa quantidade são alimentos que poderiam ter sido aproveitados antes de estragarem.
A situação é ainda mais grave quando se pensa que 65,8 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar, que é a falta de acesso a
alimentos. Além disso, 16% das crianças abaixo dos seus anos de idade são desnutridas.
Por isso, evitar o desperdício de alimentos é necessário não só para o meio ambiente, mas também para uma melhor qualidade de vida para a
população.
Confira 10 dicas de como tornar o consumo de alimentos mais sustentável:
1. Só compre aquilo que realmente necessita. Fazer uma lista antes de ir ao mercado e comprar os itens anotados é uma maneira de não
desperdiçar. Cuide também com as quantidades, para que os alimentos não estraguem antes de serem consumidos. O mesmo vale para
itens não alimentícios, como roupas e eletrônicos – pense bem antes de escolher. Itens parados são caros para o meio ambiente.
2. Tente se informar sobre as marcas que consume, para verificar se os processos de produção são éticos e justos, assim como o preço
praticado.
3. Quando comprar carnes, opte por comprar em açougues ou balcões de supermercado. As bandejas usam isopor, material prejudicial ao
meio ambiente. Além disso, as embalagens prontas escondem uma parte da carne, que pode não ser de boa qualidade. Por fim, as
bandejas não permitem a escolha exata da quantidade de carne adquirida, o que pode gerar desperdícios de alimento.
4. Pães frescos, de padaria, são menos prejudiciais ao meio ambiente que pães industrializados, que são embalados em plásticos e
necessitam de mais transporte.
5. Quando um item é consumido em maior quantidade, opte por comprar embalagens maiores do que várias menores. Além de
possivelmente economizar dinheiro, as embalagens maiores são mais econômicas para o transporte e produzem menos lixo.
6. Tente usar uma garrafa de água reutilizável, ao em vez de comprar várias embalagens. Além de evitar o uso e descarte das embalagens,
a troca evita os danos que a produção e transporte das embalagens causam no meio ambiente.
7. Opte por produtos com poucas embalagens, ou com embalagens de papel ao invés das de plástico, que são mais difíceis de serem
recicladas.
8. Opte sempre que possível por alimentos frescos, ao invés daqueles que passaram por processos indústrias, evitando todo o tipo de gasto
envolvido no processo, como energia, recursos naturais, transporte e embalagens.
9. Evite deixar alimentos se estragarem. Frutas podem ser usadas em bolos e geléias, enquanto verduras podem ser usadas em conservas,
mantendo os alimentos por mais tempo.
10. Tente fazer somente a quantidade de comida necessária para aquela refeição, e reutilize as sobras., indica as quantidades necessárias de
alimentos por pessoa e dá dicas de como reutilizar determinados alimentos.

Pastoral
UM VERDADEIRO E DESEJÁVEL ALVOROÇO...
"O meio ambiente é o conjunto de
componentes físicos, químicos, biológicos
e sociais capazes de causar efeitos diretos
ou indiretos, em um prazo curto ou longo,
sobre os seres vivos e as atividades
humanas"
(Conferência
das
Nações
Unidas - Estocolmo, 1972). Conforme o
relato de Atos 17, quando os missionários
Paulo e Silas pregavam a Palavra de Deus
em Tessalônica aconteceram alguns fatos
pitorescos, a saber:
1. Reforço da metodologia missionária,
cuja estratégia era contatar em primeiro
lugar pessoas com maior proximidade
cultural, razão pela qual os missionários
procuraram a sinagoga (v. 1);
2. Ao anunciar a Cristo, houve uma reação
muito positiva, com a conversão de
judeus, gregos e mulheres da alta
sociedade (v. 4);
3. Uma reação contrária, porém, se
estruturou promovendo um alvoroço,
identificado como uma convulsão social (v.
5);
4. A acusação contra a equipe missionária,
no entanto, refletiu justamente a atitude
daqueles que formularam a acusação, ao
afirmarem: "Estes que têm alvoroçado o
mundo chegaram também aqui" (v. 6).
Embora a base dessa afirmação pudesse
ser destruída pelo exame daqueles
acontecimentos, a frase não deixou de ter
razão. Ou seja, ao afirmar que o
movimento cristão apostólico que havia
transtornado o mundo chegara também
naquela localidade, mesmo sem querer, os
acusadores dos missionários
cristãos
estavam
reconhecendo
uma
grande
realidade, já que perceberam a influência
do movimento cristão no contexto de vida
das comunidades onde o
evangelho
estava sendo pregado.
À semelhança de Jesus, seus seguidores
estavam "anunciando o evangelho aos
pobres,
proclamando
libertação
aos

cativos, restauração da vista aos cegos,
colocando em liberdade os oprimidos, e
apregoando o ano aceitável do Senhor" (Lc
4. 18 e 19), e isso foi motivo suficiente
para que houvesse uma mudança capaz de
alterar componentes sociais significativos.
Ao longo do Novo Testamento são
inúmeros os testemunhos de profundas
transformações sociais aonde o evangelho
chegou em palavras e em obras. A história
da igreja cristã também é pródiga em
exemplos. Contrariamente, entretanto,
poderíamos
afirmar
que
aonde
o
evangelho chega e não se podem perceber
transformações profundas ao longo de
anos, décadas e até gerações, devemos
questionar
a
eficácia
dessa
obra
missionária.
Em outras palavras, o meio ambiente
influenciado pelo evangelho na vida da
comunidade
certamente
será
transformado, melhorando a qualidade de
vida das pessoas e valorizando as relações
sociais pelo fortalecimento das famílias.
Haverá maior respeito pela natureza como
criação divina, digna de cuidado e objeto
do zelo, e não da cobiça e da acumulação
de riquezas mal adquiridas.
Certamente haverá também a dimensão
da salvação eterna das almas arrependidas
que se entregam ao Salvador e Senhor
Jesus Cristo, sem que isso
reduza a
importância e os resultados práticos nas
vidas transformadas.
Temos a oportunidade de perceber
claramente que nossas vidas impactam as
famílias,
impactam
as
comunidades,
impactam o campo e as cidades, e
certamente impactam a nação. De que
modo sua vida está impactando o Brasil?
De que modo nossa igreja pode impactar
nossa comunidade e a nação?
Pastor
Samuel
EsperandioExecutivo da C.B. Pioneira

Diretor

EM FASE INICIAL, CRISTOLÂNDIA RJ COLHE PRIMEIROS FRUTOS
Oito vidas já foram resgatadas para Cristo na Missão Batista Cristolândia do Rio de Janeiro. O projeto, que atende dependentes
químicos na Central do Brasil, ainda está em fase de implantação, na qual tem sido feito um trabalho de mapeamento dos
marginalizados da região.
Na última terça-feira, os radicais iniciaram uma nova ação no projeto. Na Praça Procópio Ferreira, o grupo cortou cabelos dos
marginalizados ao tempo em que evangelizavam e convidavam para o café da manhã na Cristolândia. O Pr. Humberto
Machado, que coordena a Cristolândia SP, marcou presença na ocasião, orientando os voluntários e levando uma mensagem
preciosa de Deus aos que por ali passavam.
"Foi um dia abençoado de sol, onde pudemos ter um contato maior com as pessoas com quem iremos trabalhar diretamente.
Pudemos ouvir e conhecer histórias de vidas que muito nos impactaram. Ao término de cada corte de cabelo, uma oração era
feita", disse a radical Joyce Modesto. Ao todo, mais de 100 pessoas foram abençoadas nesse dia.
O café da manhã também é uma das estratégias dadas por Deus para o alcance de vidas para Cristo. Na manhã de quarta-feira,
durante a distribuição do alimento, sete das 24 pessoas atendidas optaram pelo encaminhamento a casas de recuperação.
As atividades da Missão Batista Cristolândia na Central do Brasil acontecem diariamente.

DESAFIOS
RADICAL AMAZÔNIA-Uma obra de Evangelização em Comunidades Ribeirinhas
O Projeto Radical Amazônia, implantado em parceria com a Convenção Batista do Amazonas e Missão Batista
do Sul (IMB), visa preparar radicais para plantar igrejas que se multipliquem, em todas as comunidades da
Amazônia, para a glória de Deus. Para tanto tem a missão de mobilizar e capacitar os
radicais de maneira simples e reproduzível para que eles entrem no contexto ribeirinho para evangelizar,
discipular, plantar igrejas saudáveis, treinar líderes locais e equipá-los a fim de plantar igrejas que se
multipliquem nas comunidades próximas para o crescimento do reino do nosso Deus.
Em 2009, Missões Nacionais nomeou o casal de missionários pastor Donaldo Melo dos Santos e Marinalva da
Silva Santos, para treinar e capacitar jovens batistas brasileiros para evangelização nas diversas comunidades
existentes no Amazonas, até que toda a Amazônia seja alcançada.
Como funciona o Projeto Radical Amazônia - Os radicais participam de um treinamento de três a quatro meses
e depois são enviados, em duplas, para comunidades ribeirinhas onde não há igreja evangélica. Uma vez nas
comunidades, os radicais residirão com famílias locais, participando de sua rotina, ou seja, se aquela família
pesca, eles pescam também.Se a família faz açaí ou farinha, eles fazem também.Esse relacionamento gera
confiança não apenas da família como também da comunidade para com os radicais.
Durante o dia aproveitam as oportunidades para contar narrativas bíblicas, do Gênesis até a ressurreição de
Jesus. Quando pessoas daquela família e/ou comunidade aceitam a Jesus, é o início de uma igreja nova naquela
comunidade. Os radicais continuam contando as narrativas bíblicas com a missão de discipular os novos
convertidos e treinar líderes locais. A cada quatro meses de trabalho nas comunidades, as equipes voltam a
Manaus para 15 dias de treinamento, quando também compartilharão com as igrejas locais os feitos do Senhor.
O benefício à igreja local que envia um radical para fazer parte desse projeto é que ela receberá de volta, após
dois anos, um crente treinado e experimentado em missões contextualizadas, evangelismo, discipulado e
implantação de igrejas, além de ter, como igreja, praticado missões de
maneira pessoal.
O que é necessário para participar? O voluntário deve ser membro de uma igreja batista, autorizado por sua
igreja para se envolver com o trabalho missionário transcultural com comunidades ribeirinhas; ter seus
mantenedores de oração e levantar o sustento para fazer face às suas despesas durante todo o projeto. A nossa
esperança é que os batistas brasileiros orem por este projeto de evangelização em suas igrejas, divulguem e
desafiem jovens a fazerem parte desta estratégia de evangelização nas comunidades ribeirinhas na região da
Amazônia, fazendo com que o evangelho da graça do Senhor Jesus proporcione vidas salvas e
verdadeiramente felizes em Cristo Jesus.
Pedidos de Oração
Ore pelas organizações missionárias envolvidas no Projeto para alcançar os povos ribeirinhos do
amazonas;Pelos missionários que estão envolvidos diretamente neste Projeto; Pelos voluntários que se colocam
diante de Deus para ser seu instrumento na evangelização dos ribeirinhos; Pelos suprimentos espirituais,
materiais, financeiros e logísticos do Projeto;Pelas pessoas que serão alcançadas com o evangelho da graça de
Deus, de forma contextualizada; Que o alvo de plantar 2 mil igrejas na visão multiplicadora em dez anos seja
alcançado. Pr. Valdir Soares da Silva e Ana Maria Pereira da Silva-Gerentes regionais de Missões para o Norte
e Centro Oeste

Testemunho Missionário-Alvoroço Santo
Realizamos um culto em um dos bares da comunidade da Mutamba da Caeira, com o
consentimento do dono. Queria chegar lá e falar para os bêbados, por isso pedi ao Sr.
Carlos, dono do bar, que não avisasse a ninguém. Chegamos e
havia algumas pessoas bebendo. Os meninos convidaram os vizinhos e então
começamos com alguns cânticos, depois uma encenação evangelística e as
pessoas, que de início pareciam assustadas, iam ficando mais à vontade,
depois eu dei uma palavra relacionada à peça.
No meio da pregação, um dos bêbados começou a fazer perguntas a respeito do
amor de Deus para com ele e eu lhe disse que Deus o amava e ele me
perguntou: "Assim desmantelado, sujo e fedendo a cachaça?". Terminamos o
culto e nos reunimos para lanchar no bar, como tínhamos combinado
previamente. Aquele homem, chamado Chagas, veio falar comigo e disse que não
aguentava mais aquela vida, que os espíritos o perturbavam muito e que bebia pra
poder dormir, pois os espíritos ficavam ao redor de sua rede. Nesta
ocasião chegou a nomear pelo menos quatro deles.
Falei pra ele entregar a vida a Jesus e ele perguntou como fazer. Quando
comecei a explicar-lhe, percebi que já não era mais ele a falar, mas um dos
espíritos me desafiou. O espírito disse que eu não entraria na casa dele e
que um pastor da Assembleia tentou e sua Bíblia pegou fogo e uma pregadora
de outro lugar foi lá e caiu na porta da casa. Então eu disse pra ele: eu
vou entrar na sua casa e não vou cair porque vou em nome de Jesus e eu estou
agora na sua frente de pé e não vou cair, mas você vai ser liberto em nome
de Jesus.
Voltamos pra casa, convidei toda a igreja a orar e jejuar comigo por dois
dias, quando íamos visitar aquele homem. Chegamos lá no dia acertado e não o
encontramos, ficamos tristes, oramos em frente da casa dele e pedimos a
Jesus que o colocasse em nosso caminho. Voltamos procurando por ele no bar,
na casa do pai, onde as pessoas diziam tê-lo visto, e nada! Até que o
avistamos em frente à Assembleia de Deus e fomos ao encontro dele, que tinha
bebido um pouco.
Voltamos à casa dele e foi lindo. Quando ele abriu a porta já foi se
ajoelhando e dizendo que queria entregar sua vida a Jesus. Oramos com ele,
cantamos, lemos a Bíblia. Meus queridos, este homem mudou o semblante, os
olhos brilhavam, dava glória a Deus, dizia que estava liberto, cantava...
foi maravilhoso! Ficamos de voltar no dia seguinte à noite. Chegando lá não
o encontramos, procuramos em todos os lugares possíveis e não o encontramos,
dissemos pra Jesus que queríamos aquele homem. Dois irmãos se comprometeram de
procurá-lo no dia seguinte e assim fizeram e o encontraram, dormindo no quintal do
bar desde o dia anterior, segundo o dono do bar.
Os irmãos o levaram pra suas casas, deram-lhe banho, roupas limpas, comida e
adotaram o irmão Chagas. E que alegria quando entramos na igreja e ele
estava sentadinho, bem vestido e nos cumprimentou com um largo sorriso.
Depois de dez dias sem beber, andando limpo, já começou a trabalhar e disse
que os demônios fugiram todos.
Meus queridos, este fato causou um grande impacto em toda a Mutamba. As
pessoas estão procurando a igreja, estão perplexas e dizem que nunca viram
coisa igual, porque ninguém dava valor àquele homem, mas Jesus o transportou do
reino das trevas para sua maravilhosa luz. Naquele dia, no bar, havia 18 bêbados e
queremos os outros pra Jesus também e vamos continuar com esta estratégia. O dono
do bar aceitou um grupo familiar em sua casa e tem havido um grande alvoroço por
aqui. Queremos mais e mais e vamos conquistar este lugar para Cristo a fim de que ele
seja verdadeiramente feliz. Orem por nós, vamos avançar!
Missionária Marta Lúcia Projeto Linda Flor - Açu, RN

SÉRGIO EX TRAVESTI

Fonte Site da JMN

A batalha é contra o
pecado. Sim! A luta de
Sérgio Souza, ex-travesti
alcançado pela Cristolândia
paulista, é vencida a cada
dia, enterrando o "velhohomem" que o dominava.
Agora, com o poder do
sangue de Cristo, ele pode
sonhar com um novo futuro,
livre dos fantasmas que o
aterrorizavam.
O
comportamento
homossexual de Sérgio veio
à tona aos 12 anos. Em
menos de um ano já estava
travestido. Com 15 anos
colocou silicone e dois anos
depois seguiu para a
Europa, onde ao longo de
10 anos se envolveu com a
prostituição e o uso de
heroína.
Voltando ao Brasil, Sérgio
chegou ao que chama de
"fundo do poço", passando
a roubar e sequestrar para
sustentar o vício. Suas
ações o levaram à prisão,
sob a acusação de assalto.
Durante mais de 30 anos
Sérgio foi o travesti Evelyn.
Mas, agora, nova criatura,
terá a eternidade para andar
com Deus, vivendo à
maneira do Evangelho. "Eu
estava cego... Eu tenho que
mostrar (disse ele, com as
fotografias do passado em
mãos) porque as pessoas
não acreditam no poder de
Deus na minha vida. Eu
acreditava que eu era feliz.
Eu enxergo um passado
muito triste", disse ao
apresentador do programa
Conexão Repórter no SBT,

DESAFIO MISSIONÁRIO EM SERGIPE
O missionário Thiago Barros Queiroz,membro da PIB de Capela – Sergipe, Missionário da JMN com
parceria com a convenção Convenção Batista Sergipana, dirige a Congregação em Muribeca - SE e nos
povoados povoados Várzea da Onça e Saco das Varas apresentou à nossa Igreja no dia 24 de agosto
os desafios do trabalho missionário. Hoje estão trabalhando para a construção do templo da
Congregação. O desafio é de R$ 15.000,00.
Vamos orar e participar?

ALMOÇO MISSIONÁRIO- 10 DE SETEMBRO- 12:00h.
DELICIOSA FEIJOADA- R$ 7,00

