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Igreja Batista de Abolição:
78 anos de histórias que nos trazem Esperança

“Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança!” Lm 3:21
 

 Pela primeira vez, em 78 anos de existência, a Igreja Batista de Abolição 
não estará toda reunida nas suas dependências, por conta do seu aniversário. 
Confesso que, ao escrever estas primeiras palavras, o peso de tal frase recaiu 
sobre minha mente e memória, visto que desde os 12 anos, sempre nesta data, 
08 de Junho, participo de uma festa sem igual proporcionada por nossa 
comunidade de fé.

Lembro com alegria da preparação da igreja nos dias que antecediam o seu 
aniversário. Geralmente, usamos as melhores roupas, o coro ou os coros 
participando do culto, o Dc. Jair lendo e relembrando parte da nossa história, 
convidados especiais, bolo, enfim, tudo o que uma festa de aniversário precisa 
ter. Ou seja, havia uma aglomeração santa de pessoas, neste santo lugar. 

Contudo, neste ano, algo precisou ser revisto e não poderemos estar juntos 
fisicamente, logo, os coros não poderão cantar e a igreja não poderá estar cheia 
de seus membros tão amados. Mas, uma coisa não vai faltar, e nunca faltará: 
haverá em cada coração dos irmãos o mesmo sentimento de carinho por esta 
Casa de Oração! Não vai faltar o sentimento de gratidão por conta de tudo o que 
já experimentamos ao entrarmos pelas portas desta igreja. Preparamos, ainda, 
participações especiais e teremos bolo sim!  

Meu desejo é que você traga à memória o que pode dar esperança, ou seja, que 
em breve, com a Graça do Pai, poderemos estar juntos novamente! Desejando 
que os outros aniversários sejam celebrados dentro de nosso templo, envio a 
todos os melhores votos e aguardo as novas histórias que vamos viver juntos! 
Mas, por enquanto, #fiquememcasa!

Beijos, meu povo, e parabéns a todos!

Pr. Flávio Pereira da Silva

‘ ‘ 
Mas, uma coisa não vai 

faltar, e nunca faltará: 
haverá em cada 

coração dos irmãos o 
mesmo sentimento de 

carinho por esta
Casa de Oração! 
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Nesse tempo você pode continuar entregando seus dízimos e ofertas, com segurança, através de transferências 
bancárias. Entretanto, caso faça questão de depositá-los em nosso gazolácio, haverá plantões na igreja 
exclusivamente para este m. Consulte os dias e horários com a liderança.

Agência: 1499
C/C: 025882-2
Igreja Batista de Abolição
CNPJ: 31.105.307/0001-80
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‘‘Quero trazer à memória aquilo

que pode me dar esperança.’’

Lamentações 3:21 

CULTO DE GRATIDÃO

Domingo, 7 de Junho | 19 horas

youtube.com/igrejabatistadeabolicao

COMEMORAÇÃO VIRTUAL

Segunda, 8 de Junho | 20 horas

sala virtual pelo aplicativo Zoom 

Participe da nossa programação especial. O aniversário é nosso!

FINANÇASFINANÇAS

AVISOS E ATUALIZAÇÕESAVISOS E ATUALIZAÇÕES

CULTO
online

youtube.com/igrejabatistadeabolicao
clieque no link para ser redirecionado

DOMINGO
  9H | Escola Bíblica Discipuladora
10H | Liturgia matutina
19H | Transmissão ao vivo

QUINTA-FEIRA
19H | Transmissão ao vivo

Não deixe de participar das programações
de sua igreja!

https://www.instagram.com/_jubaoficial/
https://www.instagram.com/_jubaoficial/


ANIVERSARIANTES

Parabéns, querido irmão! Parabéns, querida irmã!
‘‘O Senhor te abençoe e te guarde; O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; O 

Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.’’ (Nm 6:24-26)

01/06 Floramir Fagundes 
02/06 Eunice de Souza Garcia 
04/06 Alexandre Silva e Silva 
05/06 Silvana Maria Tavares de Araújo 
06/06 Maria Cristina O. Rosas Coutinho 
07/06 Geni de Souza  
12/06 Adilson Vieira 
12/06 Patricia Oliveira Martins Costa
15/06 Leda da Conceição Pereira  

17/06 Diogo de Souza Batalha 
17/06 Tayná Cristina Pereira Soares 
18/06 Sislene Gil Cardoso Estevam 
21/06 Zenith Nogueira Penedo 
22/06 Beatriz Cavalcanti de Sant’Anna 
22/06 Valeria de Fatima Lima 
24/06 Angela Maria Alves de Carvalho
24/06 Gabriel Dâmaso de Almeida Baltar 

Parabéns, casal! Que sua aliança permaneça para a glória de Deus!
"Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe". (Mt 19.6)

04/06 Rafael Assis & Rafaela Rayane
09/06 Marcio & Elaine Corrêa

14/06 Eliete Simão Nunes 
25/06 Amaury & Ana Lucia Fagundes
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