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EDITORIAL
REAL DENTRO DO VIRTUAL
Hã? Como assim algo real, concreto, pode estar dentro de algo virtual? Confuso? Explico.
No ﬁnal do ano passado ﬁzemos vários planos para os adolescentes da IBA: intercâmbio,
encontros, acampadentro, acampamento, cultos e tal. Esse ano seria o ano para eles! Foi tudo planejado
e sonhado com oração e conversas. E o calendário estava pronto! Começamos o ano colocando em
prática os planos. Já tínhamos conﬁrmado o intercâmbio com duas igrejas, local para o acampamento (um
sítio muito lindo e bom). Tudo caminhando, e... o SUSTO! A pandemia chegou, paralisou o mundo e todos
nós. O que fazer agora? Os PGs que acontecem toda semana, a EBD, e toda a programação? Não tinha a
menor ideia. Várias perguntas sem respostas. Mas uma não saía da minha mente: Por que tudo isso
estava acontecendo logo agora? Esse ano prometia ser maravilhoso. Então fui buscar a resposta, e Deus
me levou para o texto de Mateus 24:1 a 14.
Nesse texto Jesus estava saindo do templo com seus discípulos e ali dá uma explicação sobre o
ﬁnal dos tempos (por favor, não estou dizendo que estamos no ﬁnal dos tempos, porque isso só Deus sabe
quando será) e aponta como será a sua vinda. Acho muito interessante como Jesus descreve sobre os
falsos profetas (e como Ele diz no versículo 11, ‘‘numerosos falsos profetas’’), guerras, nação contra
nação, fome, terremotos, traição, ódio e isso é apenas o início. Claro que tudo isso já acontece nos dias de
hoje. Mas nos versículos 12 e 13 creio que veio minha resposta: “Devido ao aumento da maldade, o amor
de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o ﬁm será salvo.”
Hoje vivemos num mundo de pessoas egocêntricas, onde olhar para outro é problema, é
alguma fobia ou sei lá o quê! Não existe mais amor e sim um jogo de interesse, uma barganha. Difícil! Nós
precisávamos voltar a sentir compaixão pelo outro e não só de palavras, mas com atitudes. Acredito que o
Senhor quer que sejamos igreja de verdade e para isso era preciso um choque de realidade e entender
com todas as letras que a igreja não são as paredes onde nos reunimos, ser igreja está em cada um de
nós, o tempo todo e onde quer que estejamos. Precisávamos nos voltar mais para nossa família, cuidar
mais um do outro, aprofundar nosso relacionamento com Deus e nosso próximo.
Parar tudo não foi fácil. Repensar a maneira de continuar sendo igreja (comunhão), menos
ainda. Mas Deus mostrou o caminho e no dia 23/03 voltamos com nosso PG, agora online, depois
recomeçou a EBD, as Mensageiras e Embaixadores. E para nossa grata surpresa, a resposta deles têm
sido incrível. Temos procurado intensiﬁcar o estudo da Bíblia, a oração, um relacionamento mais profundo
com Deus. Estamos vivendo momentos únicos com eles e até tendo uma participação maior dos pais.
Muito bom!
E diante de tudo isso, digo com clareza que Deus tinha planos muito maiores (reais) do que os
meus (virtuais): “As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor”. (Provérbios
19:21) e “Só Eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça e um futuro cheio
de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. ” (Jeremias 29:11). Termino dizendo que o momento
é complicado, mas tenho certeza de que Deus quer ensinar algo para cada um de nós, é só abrirmos
nossas mentes e corações.
Com carinho,
Renata G. R. Figueira – Líder dos Adol's IBA
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Acredito que o Senhor
quer que sejamos igreja
de verdade e para isso era
preciso um choque de
realidade e entender com
todas as letras que a igreja
não são as paredes onde
nos reunimos, ser igreja
está em cada um de nós,
o tempo todo e onde quer
que estejamos.
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Boletim

AVISOS E ATUALIZAÇÕES

IBA
Retorno aos cultos presenciais
16.08.2020

Atenção, pais!
O IBA Kids está de volta!

Nossos cultos presenciais retornarão, cumprindo todos os protocolos preventivos, a partir
do terceiro domingo desse mês.

Observem os dias e horários das atividades e
incentivem sua criança a participar!

Fique atento aos nossos canais de comunicação para realizar o preenchimento da
cha de inscrição das celebrações, caso possa
e queira participar.

SÁBADO
17 horas | Youtube
DOMINGO
14 horas e 30 minutos | Zoom

Fortalecimento Mútuo
Atenção, IBA, ao trabalho dos nossos irmãos prossionais liberais!
Se puder, compre/contrate os produtos/serviços que eles oferecem. Sigamos juntos!
D. Bernadete|98654-4570
Bolos, doces, salgadinhos, Kit Festa

Sayonara e Márcio |98388-7676
Bolos, cocadas, doces e kits

Jorge Luiz (Bolão) | 99755-2216
Uber

Juan (foi pastor na IBA)|98646-2563
Brownies

Cláudia Martins | 98736-2943
Bolos, doces, Kit Festas, chocolates

Cristiane Souza | 98871-8056
Tranças

Jocélia Cereja | 99559-1646
Máscaras de proteção, cabeleireira

Elaine Inácio | 98588-8136
Serviços grácos personalizados
Cartão de visita, folder, bíblias

Edilaine (esposa do Bolão) | 97619-0431
Manicure/pedicure
Atende em domicílio

Márcio Ribeiro | 98597-1387
Corretor de imóveis (venda e locação)

Caso algum outro irmão ou irmã queira anunciar seu produto/serviço, pode entrar em contato
com a liderança do Ministério de Ação Social.

FINANÇAS
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

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)
01/08 Gleice Kelly Sant’Anna Alves
02/08 Marcelo Policarpo dos Santos
02/08 Maria Adelaide dos Santos Valentino
04/08 Juliana Pinho dos Santos Oliveira
04/08 Paulina de Souza Machado Rocha
05/08 Rosália Maria Matheus
07/08 Eny Maria dos Santos Rodrigues
07/08 Vera Lucia Oliveira
07/08 Angelina Gomes Rodrigues
08/08 Teresa Cristina Santana Alves
10/08 Julia Louro da Silva Narciso
10/08 Zilene Mendes da Silva

16/08 Marianna Barbosa de Souza
16/08 José Cosmo Januário
17/08 Regina Maria da Paixão Mandarino
17/08 Almir dos Santos Barcelos
20/08 Irene Silva da Rosa Marques
24/08 Walter José Barbosa Gomes
27/08 Nair da Costa Rodrigues
28/08 Helenice Barbosa de Sousa
29/08 Paulo Henrique Campos da Silva
29/08 Marlucia da Silva Ramos
30/08 Rosilandia Lins Barbosa Lopes
31/08 Luana Borges de Azevedo

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)
10/08 Daniel & Ana Maria Telles
14/08 Regina de Fátima Mendes dos Santos
20/08 João Carlos & Eny Maria Rodrigues

22/08 David Ramos de Sousa
24/08 Rodrigo de Sousa Silva

