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EDITORIAL
FAMÍLIA EM ÉPOCA DE QUARENTENA
“O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador; o meu Deus é o meu
rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre
alta.” (Salmos 18:2)
Olá, Família IBA
Todos estamos vivenciando um momento muito sério e crítico. Como igreja, temos
procurado enfrentar de forma responsável e observando as recomendações dos órgãos de
saúde pública. Dentre as recomendações está a do isolamento social que em muitos tem
provocado ansiedade, inquietação, sensação de cativeiro e até pânico de ser infectado.
Coisas que tem impactado na vida das pessoas, na vida das famílias.
Podemos ver esse novo tempo de uma outra forma, mesmo convivendo com as
adversidades que ele nos traz e não podemos fechar os olhos para isso. Das mídias temos
recebido várias mensagens da Palavra de Deus nos trazendo conforto, esperança, conﬁança
no Deus da nossa salvação e isto tem sido ótimo.
Podemos aproveitar esse tempo como uma oportunidade de iniciarmos novos
hábitos que o dia a dia nos impediam de realizar. Podemos realizar atividades que irão
fortalecer a família. Dentre várias sugestões que existem, seguem algumas simples e fáceis
de realizar:
1) Realização do culto Doméstico. Se unam em oração diária, pedindo a Deus
proteção para a família, pelo país, pelo mundo contra o Vírus, sendo também
gratos pelo cuidado e provisão divina;
2) Ver fotos da família, isto ajuda a lembrar a história da família;
3) Brincar mais;
4) Assistir juntos bons ﬁlmes;
5) Ligar para os seus familiares, seus amigos, seus irmãos da fé;
6) Se possível, fazer reuniões on-line;
7) Exercitar a paciência com todos da família;
8) Como casal procurar um tempo a sós;
9) Ver a quarentena como oportunidade de estreitamento de laços;
10) Lembrar sempre: Isso vai passar.
Que Deus continue abençoando a você e todos os seus familiares.
“E disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te dá saúde; levanta-te e faze a tua cama. E
logo se levantou.” (Atos 9:34)
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AVISOS E ATUALIZAÇÕES
A Igreja avança

Igreja Batista de Abolição
clieque no nome para ser redirecionado

Neste tempo de desaos a igreja tem perseverado em manter-se rme e
relevante frente às demandas que se apresentam. Desde o dia 17 de março
nos encontramos sob decreto de isolamento social devido à pandemia
gerada pelo Novo Coronavírus e, na última quinta-feira (30/04), este
decreto foi prorrogado por 15 dias no estado do Rio de Janeiro. Desta forma,
continuamos nossas atividades por meio das plataformas digitais e
permanecemos atentos a possíveis necessidades especícas de nossa
comunidade.
Insistimos para que você não deixe de participar da movimentação de
nossa igreja. A liturgia dos cultos de domingo e quinta-feira tem sido
disponibilizada elmente no nosso canal do Youtube, bem como a EBD.
Além disso, algumas classes e pequenos grupos têm utilizado outras
plataformas. Esteja atento e não desista de manter-se unido conosco.
Sabemos que nosso Deus é Soberano, Criador e Sustentador de todas as
coisas. Por isto, continuamos certos de que as adversidades também
cooperam para o bem daqueles que O amam e são chamados segundo o
Seu propósito.

Dia
das

Mães

Dia das Mães
‘‘Reveste-se de força e dignidade; sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos
negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus lhos se levantam e a elogiam; seu marido também a elogia,
dizendo: "Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera". A beleza é enganosa, e a formosura é
passageira; mas a mulher que teme o Senhor será elogiada.’’ (Provérbios 31:25-30)
Parabéns, querida mamãe! O segundo domingo de maio serve apenas para lembrar o dever que temos de reconhecer
todos os dias sua grande missão e, assim, sermos gratos por sua vida! Desejamos que seu Dia das Mães seja repleto de
alegrias e que você sempre possa encontrar em nossa comunidade de fé auxílio e encorajamento para cuidar de quem
Deus te conou. Que Ele te abençoe!

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)
01/05 Ana Paula Ferreira Mariano
04/05 Maria Teresa de Souza
04/05 Ivan de Souza
05/05 Fernanda Nunes Burgos
06/05 Rodrigo Soares Moreira
07/05 Sonia Regina Damasceno Gonçalves
09/05 Elisia Conceiçao Pinto Araujo
10/05 Elaine Cristina Alves M. da Silva
13/05 Marcia Chirlei Santos de Paula

14/05 José Maurício Gomes de Araújo
17/05 Wendel da Silva Soares
19/05 Gilvan Rodrigues dos Santos
20/05 Francisco de Assis Florêncio
20/05 Letícia Santos de Paula
24/05 Dandara Oliveira da S. de Almeida
25/05 Aimoré Aragão de Oliveira
26/05 Maria Adriana Leal Barcelos

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)

09/05 Raphael Santos & Christine de Souza
10/05 Marco Aurélio& Kátia Baltar
10/05 Eletice Monteiro de Sá

17/05 Bruno & Patricia Costa
21/05 Cleber & Teresa Alves
27/05 Juracy & Neusa Silva

