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QUANTO VALE UMA VIDA?

 Quero iniciar a pastoral desse mês com esta pergunta! Será que 
conseguiríamos precificar o valor de alguém a partir de algum estudo matemático ou 
ação do mesmo numa bolsa de valores? Acredito que sejamos unânimes no 
pensamento de que, independentemente de qual seja o gênero, cor, raça, condição 
social, etc., cada indivíduo tenha valor inestimável!

 Contudo, ao olhar para a sociedade em que estamos inseridos, ao que me 
parece, essa não é a realidade! Friamente podemos dizer que no nosso subconsciente 
alguns valem mais ou menos que outros.

 Os últimos números de mortes por Covid-19 nos dizem que mais de 120 mil 
brasileiros já foram vítimas da Pandemia. Nos tempos áureos do futebol, é a mesma 
quantidade de um Maracanã lotado! E mesmo com números tão alarmantes, 
percebemos que os governos tendem a menosprezar as informações e buscam se 
aproveitar politicamente de todo esse problema.

 Enfim, em tempos difíceis, a Igreja precisa continuar a ser uma voz de 
Esperança no meio do Caos. Logo, para este mês, quero convidá-lo a participar de duas 
campanhas que mexem com vidas: A primeira faz alusão ao Setembro Amarelo e à 
prevenção ao suicídio, sendo esta uma das causas de maior mortalidade nesses dias, 
principalmente entre jovens e adolescentes; a outra campanha é a da nossa Junta de 
Missões Nacionais, com o tema: Porque Ele me amou! Queremos mostrar ao Brasil que 
o Amor de Jesus pode alcançar a todos e, para que isso aconteça, eu preciso me colocar 
como resposta nesse tempo de caos!

 Participe de nossas celebrações, se envolva com nossas campanhas, faça 
resplandecer a Luz de Cristo em meio à escuridão! Que Deus te abençoe e te guarde!

Abraços do vosso pastor,

Flávio Pereira da Silva 

DE 
IGREJA BATISTA

ABOLIÇÃO

‘ ‘ 
Em tempos difíceis,

a Igreja precisa 
continuar a ser uma 

voz de Esperança no 
meio do Caos.

EDITORIAL

https://www.instagram.com/_jubaoficial/
https://www.instagram.com/ministeriodemusicaiba/
https://www.facebook.com/igrejabatistadeabolicao/
https://www.instagram.com/corojovemiba/
https://www.instagram.com/_jubaoficial/


Levar a cruz
Celebrações | Setembro Amarelo

Neste mês, tendo em vista a campanha 
nacional de conscientização e prevenção ao 
suicídio, nossa igreja trabalhará o tema ‘‘Levar  
a cruz’’. Participe! Será abençoador!

06/09 | A cruz que me traz Esperança
13/09 | A cruz que me dá nova vida
27/09 | Encerramento

Cultos presenciais
Domingos de Setembro

Nossos cultos presenciais retornaram em 16 de 
agosto, cumprindo todos os protocolos 
preventivos, e assim permanecerão nesse mês.

Para participar, você deve inscrever-se para 
cada celebração, na semana anterior, pelo link 
disponibilizado em nossas redes sociais e 
grupos de WhatsApp.

Nesse tempo você pode continuar entregando seus dízimos e ofertas, com segurança, através de transferências 
bancárias, além de poder depositá-los em nosso gazolácio normalmente nos cultos presenciais, se tiver inscrito.
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C/C: 025882-2
Igreja Batista de Abolição
CNPJ: 31.105.307/0001-80
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LEVAR ACruz...

AVISOS E ATUALIZAÇÕES

Cultuando a Deus em Família
Ministério da Família

No últ imo domingo do mês teremos o 
tradicional culto dirigido pelo Ministério da 
Família para abençoar as famílias da IBA. 
Participe e aproveite a transmissão no Youtube 
para enviar a outros familiares.

27 de Setembro, às 10h
Mensagem: Sandra Mara, IB Itacuruçá
youtube.com/igrejabatistadeabolicao

Porque Ele me amou
Campanha de Missões Nacionais

Neste mês iniciaremos mais uma Campanha de 
Missões Nacionais. Participe das atividades 
propostas e contribua com o avanço da obra 
missionária no Brasil.

Culto Abertura |13 de Setembro, às 10h
youtube.com/igrejabatistadeabolicao

ALVO: R$ 8.000,00

LEVAR ACruz...

Culto da
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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)

04/09 Aguinaldo Pedro Narciso
05/09 Francisca Santos Pereira
05/09 Elisabete Pereira Policarpo dos Santos
06/09 Elisete Louro da Silva Narciso
07/09 Tiago Leal Barcelos
08/09 Laerte Sertorio Barbosa
10/09 Giselly Alves Amaral Vieira
13/09 Helen Stutz Alves Aranha
17/09 Ana Carolina Castro Silva
19/09 João Marcos Rodrigues Milagre
19/09 Rogerio Gomes Figueira

21/09 Fernando Cesar Maggioni da Cruz
21/09 João Luiz da Silva Rosa
23/09 Claudeilson Castriciano A. de Lima
24/09 Marcia Regina Andrade da T. Soares
24/09 Maria Eliene da S. Fernandes
25/09 Paloma Tavares de Araújo
26/09 Sayonara Soares dos Santos
27/09 Heroína Medeiros de Oliveira
27/09 Maristela Pereira Barbosa
28/09 Luiz André Hanani de Souza Machado
28/09 Elaine Inácio de Oliveira Corrêa

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)

03/09 Regina Maria da Paixão Mandarino 
04/09 Michel & Elaine Martiniano
13/09 Fernando & Carla Maggioni
16/09 Carlos Sales Mahet 

17/09 Marilene Carla de Paula M. da Cruz 
24/09 Alexandre Gonçalves & Juliana Pinho 
26/09 Alexandre Silva & Claúdia Sobral
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