EDITORIAL

NOSSOS HORÁRIOS

Começamos o ano de 2019 abalados com muitas tragédias na
natureza e também dentro das famílias. Entretanto, mesmo sendo
alertados em Mateus 24:12 que "E, por se multiplicar a iniquidade o amor
de muitos se esfriará" ainda ﬁcamos chocados quando vemos tantos
fatos desoladores ocorrendo pela falta de amor entre os familiares.
Somos todos os dias impactados com um caso de violência
entres pessoas de uma mesma família. Nunca antes ouvimos tanto a
palavra feminicídio. Filhos extremamente desobedientes que não
respeitam seus pais. Pais que não conhecem o coração de seus ﬁlhos e
delegam a outros o privilégio e o dever de educar e ensiná-los Caminho do
Senhor. Irmãos que se matam por dinheiro. Casais que esquecem seus
votos e vivem como se não fossem tementes a Deus não observando os
compromissos da aliança. Idosos que são abandonados por seus ﬁlhos...
É neste cenário que a IBA trabalha o tema "Aprofundando
Relacionamentos". O Ministério da Família deseja que você esteja
"Entrelaçado" com os seus familiares. Mais uma vez vamos pensar e
promover atos para o fortalecimento de vocês. E apesar de ser apenas um
mês, desejamos que estes pequenos gestos se multipliquem por todos os
anos de convivência que terão.
O apostolo Paulo diz a Timóteo que "Se alguém não cuida de
seus parentes, e especialmente os de sua própria família, negou a fé e é
pior que um descrente." (I Timóteo 5:8). Sendo assim, não adianta
levantarmos nossas mãos para adorar e dizermos que amamos a Deus se
não tratarmos os membros de nossa família de acordo com os
ensinamentos do Senhor.
O tema Entrelaçados nos traz a responsabilidade de cuidarmos
dos relacionamentos em nossa família. Através de um olhar com respeito
e amor ao nosso próximo mais próximo e do exercício da empatia
buscando entender a emoção e coração do outro. Para estarmos
Entrelaçados necessitamos também olhar para dentro de nós mesmos e
numa busca de autoconhecimento descobrirmos como melhorar os
relacionamentos dentro de nossa família e honrarmos a Deus.
Vamos juntos nesta caminhada!
Myrian de Oliveira
Ministério da Família IBA

Escola Bíblica Discipuladora | Dom, 9h
Culto de Louvor e Adoração | Dom, 10h15
Culto de Louvor e Adoração | Dom, 19h

Boletim

Culto de Oração | Qui, 19h
Mensageiras e Embaixadores do | Qui, 19h
Rei
Ensaio do Coro Jubilai | Qui, 20h15
Ensaio do Coro Jovem | Dom, 12h
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Presidência
Pr. Flávio Pereira | aviopere@hotmail.com
Ministério de Música
M.M. Ana Claudia Oliveira | aninha.cso@gmail.com
Ministério de Educação Cristã
Bel. Rosangela Leal | rose_viviane@hotmail.com
Ministério da Familia
Waldecy e Myrian Oliveira | waldecy.myrian@gmail.com
Ministério de Missões
Diaconisa Alzira Conceição| alziraaguia2014@gmail.com
Ministério de Ação Social
Cláudia Sobral| acaosocialiba@yahoo.com.br
Ministério de Administração
Rosângela Matheus | comunicaiba@gmail.com

ONDE NOS ENCONTRAR
Igreja Batista de Abolição
Rua Belmira, 329 - Piedade - Rio de Janeiro
CEP 20756-007
Tel: (21) 2595-4213/ (21) 2595-8519/ (21) 99735-2280
Email: comunicaiba@gmail.com
www.ibabolicao.com.br
facebook/igrejabatistadeabolicao
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MÊS DA FAMÍLIA
Entrelaçados

Mês da Família | 2019

AGENDA

ANIVERSARIANTES DO MÊS
Querido(a) visitante, seja bem-vindo(a).
Amamos ter você conosco.
Esperamos te rever em breve!

"Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro: que eu possa
viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua
orientação no seu templo." (Salmos 27.4)

Fique atento às programações da igreja, organize o
seu tempo e participe! A igreja se move com o
envolvimento dos membros.
DATA

PASSEIO DA FAMÍLIA IBA
Vem aí mais um Passeio da Família IBA!
Momento de diversão, alegria, comunhão.
Tempo de estreitar relacionamentos e estar
em família. Você não pode perder!
Guarde essa data:

15.06.2019
Sítio Favo de Mel, Itaboraí
Aguarde mais informações.

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

"Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe".
(Mateus 19.6)

Ginástica Sênior

09/05 Raphael Francisco & Christine De Souza
10/05 Eletice Monteiro de Sá
10/05 Marco & Katia Baltar
17/05 Bruno & Patricia Martins Costa
21/05 Cleber & Teresa Alves
26/05 Talita de Souza Veloso Santos
27/05 Juracy & Neusa Silva

04/05

Dia de Ação Social

11/05

Cristolândia: Guaratiba

11/05

Impacto: Dia das Mães

12/05

Dia das Mães

18/05

Aconchego

18/05

Treinamento: Juventude

18/05

Trilha: Embaixadores e Mensageiras do Rei

19/05

Culto Missionário

25/05

Encontro de Discipulado

26/05

Falatório: Xenofobia e Acolhimento do Migrante

2 Domingo de Maio

FINANÇAS
Querido(a), membro, para a segurança da Igreja, evite
contribuir em dinheiro. Dê preferência a fazer cheques
nominais à Igreja Batista de Abolição ou deposite suas
contribuições na conta da Igreja (CNPJ:
31.105.307/0001-80): BRADESCO: Agência 1499 Conta
Corrente 025.882-2); trazendo os comprovantes no
domingo seguinte.

Aulas de ginástica abertas à comunidade e
direcionadas ao público da terceira idade.
Segundas e sextas-feiras
10h30 às 11h30
Mais informações: na IBA, nos dias
e horário das aulas.
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