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EDITORIAL
NESTA EDIÇÃO:
EM TEMPOS DE PANDEMIA, A CIDADE CLAMA
Pensando no tema supracitado, nos vêm a seguinte indagação:
- Qual seria o principal clamor da cidade?
Entendemos que as cidades têm clamado há muitos séculos, logo, tal
movimento não seria restrito aos dias atuais. O Livro do Profeta Jonas (cap. 1,v. 5) é um
dos exemplos claros da atemporalidade do clamor; lemos: “...Então, os marinheiros,
cheios de medo, CLAMAVAM cada um ao seu deus (...) Jonas, porém, havia descido ao
porão e se deitou e, dormia profundamente.”
Enquanto aquela embarcação clamava aos seus deuses e, sacriﬁcava em
nome dos mesmos, o profeta dormia... Diante do caos, da adversidade, das crises, da
iminente morte, Jonas dormia. Ao ver a indiferença de Jonas, o capitão daquela
embarcação pergunta:
- ‘Que passa contigo’? ‘Agarrado ao sono’? ‘Levanta-te, invoca ao teu Deus’!
(v.6)
Ao invés de optar pelo clamor, pelo quebrantamento, pelo arrependimento,
Jonas, na qualidade de profeta, optou pela letargia do silêncio. Mesmo sabendo que era
o responsável direto daquele advento, escolheu silenciar-se, escolhendo cumprir o
‘isolamento espiritual’.
Atualmente vivemos dias nos quais o mundo é assolado pela ‘tempestade’ cujo
nome é COVID 19, porém, creio que o clamor do mundo, muito excede á necessidade
da resolução desta pandemia – há um clamor maior, há uma urgência maior, há uma
necessidade maior. O mundo necessita de esperança, o mundo necessita de renovo, o
mundo necessita e Cristo!
Nossas igrejas utilizam o mês de Julho como um dos meses nos quais volvemos
nossa atenção de forma mais contundente a evangelização urbana. Assim, (em tese)
ﬁcamos mais sensíveis ao clamor de nossa cidade. Logo, é mister que nosso clamor
preceda ao clamor da cidade e... ‘das pedras’. Desta forma, ‘Nossa Nínive’ será
alcançada com a mensagem de esperança, renovo, paz... salvação. Se clamarmos...

Em amor,
Pr. Josias Barbosa
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...o clamor do mundo,
muito excede á
necessidade da
resolução desta
pandemia – há um
clamor maior, há uma
urgência maior, há
uma necessidade
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109ª EDIÇÃO JULHO DE 2020

Boletim

AVISOS E ATUALIZAÇÕES
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
Kit Festa Junina, doces juninos

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.

youtube.com/igrejabatistadeabolicao
clieque no link para ser redirecionado

CULTO
online
louvores | oração | pregação

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!

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)
01/07 Iane de Oliveira Batalha
04/07 Raphael Francisco Gomes dos Santos
04/07 João Gabriel Souza de Oliveira
06/07 Igor Raphael Silva Correa
07/07 Eletice Monteiro de Sá
08/07 Iara Almeida Carvalho
08/07 Zenaide Costa de Souza
09/07 Edemilson de Oliveira Martins
10/07 Lucilane Suely de Brito Cardoso
10/07 Louise de Rezemde Pitta
10/07 Diva Cristine de Oliveira Lopes
11/07 Suzana do Carmo Santana
11/07 Diego de Mello Pereira

13/07 Joao Batista de Almeida
13/07 Paulo Genuncio Dias Carvalho
17/07 José Luiz Pinto de Souza
17/07 Marcelle Assunção dos Santos
17/07 Cassio Fernando Cardoso Estevam
20/07 Rosangela Pereira Leal
23/07 Denise Gloria dos Santos Pereira
24/07 Maria Cristina Ramos Leal
26/07 Ana Lucia Costa Sá da Silva
26/07 Jaqueline Rosa Gaspar da Silva
28/07 Christine Francisca de Souza Rosa
30/07 Willian Santos Aleixo de Souza
31/07 Davi Matheus Martins

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)
01/07 Lia Karla Medeiros de O. Muniz
01/07 José Maurício & Silvana Maria Araújo
03/07 Cassiano & Maria Cristina Coutinho
04/07 Luiz Carlos & Paulina Rocha
17/07 Edmilson Cerqueira
17/07 Helenice Barbosa de Souza

19/07 Salvador & Rosangela Leal
26/07 Cezar Chagas dos Santos
26/07 Marcus Vinicius Rodrigues Barros
26/07 Flávio & Silvana da Silva
31/07 Mirian Elizabete Silva
31/07 Gildásio José & Joselia da Silva

