EDITORIAL

NOSSOS HORÁRIOS

Sempre que iniciamos um novo ciclo temos a
oportunidade de criar novas perspectivas a respeito do futuro.
Não é mistério que no Brasil estamos vendo correntes distintas
quando projetamos o ano de 2019. Um grupo acredita piamente
que viveremos um “Novo Brasil”, enquanto outro imagina que a
desigualdade aumentará e teremos um futuro trágico. Preﬁro
pensar que nem tanto para lá e nem tanto para cá, se pudermos
ver o lado do outro com um pouco de simpatia, quem sabe as
coisas não se ajustam?
Como pastor de nossa comunidade, já há algum tempo,
tenho percebido uma enorme falha nos nossos relacionamentos.
Principalmente quando precisamos nos colocar no lugar do
outro. Falo de sentir a dor do outro, de se sensibilizar com a perda
ou falha alheia, ou até mesmo de ﬁcar feliz pela vitória do nosso
irmão. Não me assusto com tal quadro, pois sei que isso é reﬂexo
dessa sociedade cada vez mais individualista e insensível,
contudo, sei que minha tarefa é mostrar um outro caminho e leválo no caminho contrário, ou seja, trabalhar para que
inﬂuenciemos o mundo e não o avesso.
Em 2019 iremos mergulhar fundo nos relacionamentos,
desaﬁando você a um novo tempo e postura de vida. O texto que
propomos para tal movimento é: “Assim como o ferro aﬁa o
próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras”
Pv. 27:17 e acredito, sinceramente, que podemos e devemos
aprender uns com os outros.
Por isso, quero te convidar a participar mais ativamente
das atividades de sua igreja. Colaborando nos cultos, na Escola
Bíblica Discipuladora, nos Grupos de Vida, no discipulado, nos
coros, no louvor, no Teatro, e em tudo aquilo que o Eterno colocar
no teu coração para fazer, pois em todas essas atividades
teremos um direcionamento certo para experimentarmos a vida
através de relacionamentos saudáveis.
Um beijo e um abraço do seu pastor! Que o ano de 2019
seja espetacular para todos nós, depositando a conﬁança em
Jesus. Amém!
Flávio Pereira

Escola Bíblica Discipuladora | Dom, 9h

Boletim

Culto de Louvor e Adoração | Dom, 10h15
Culto de Louvor e Adoração | Dom, 18h30
Culto de Oração | Qui, 19h

informativo

Mensageiras e Embaixadores do | Qui, 19h
Rei
Ensaio do Coro Jubilai | Qui, 20h15
Ensaio do Coro Jovem | Dom, 12h

NOSSA DIRETORIA
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
Miss. Sayonara Soares | sayosoaressantos@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

91ª EDIÇÃO - JANEIRO DE 2019

O QUE ESPERAR DESTE NOVO ANO?

ANIVERSARIANTES DO MÊS

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

Semana de Oração
07 a 07/12
Segundas, terças, quartas e
sextas-feiras: 8h e 18h30
Quinta-feira: 8h e 19h
"A oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos"
(Tiago 5.16b).

Quintas Gourmet
em Janeiro, às 19h
No mês de janeiro teremos as ‘‘Quintas Gourmet’’. Além de
contarmos sempre com um lanche gourmet gratuito no nal,
também haverá uma dinâmica diferente nas pregações. Os
membros presentes escolherão o assunto da noite entre dois pré
selecionados. Não deixe de participar!

"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)
02/01 Mauro Rosa de Paula
02/01 Katia Damaso de Almeida Baltar
04/01 Cezar Chagas dos Santos
05/01 Luiz Carlos Rocha
06/01 Rafael Assis Gonçalves
08/01 Deolinda de Jesus Pinho de Carvalho
11/01 Myrian Silva de Oliveira
12/01 Roberta dos Santos de Souza
12/01 Edelson Louro da Silva
13/01 Rosângela Maria Matheus
15/01 Eliana Barbosa de Souza
17/01 Ana Lucia Cardozo Rosa
17/01 Fernanda de Souza Batalha
18/01 Paola Tavares de Araujo
21/01 Gabrielle Silvino Alves de Carvalho
21/01 Matheus de Souza Freitas
23/01 José Henrique da Silva
23/01 Liane Aparecida Gomes Fonseca
24/01 Daniel de Souza
25/01 Cristiane Silva de Souza
26/01 Alexandre Gonçalves Oliveira
27/01 Ednalva Oliveira Pimentel
27/01 Daniel Santos Corrêa
27/01 Edmilson Cerqueira
28/01 Rafael Matheus Benvindo
30/01 Talita de Souza Veloso Santos

AGENDA

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

DATA

PROGRAMAÇÃO

01/01

Confraternização Universal

04 a 14/01

Viagem Missionária (Pés no Arado) - Dandara

04 a 19/01

Viagem Missionária (Paraguai) - Beatriz

05 a 10/01

Viagem Missionária (Ribeirinhos) - Alzira e Leda

05/01

Visita ao CFC de Guaratiba

12/01

Aconchego na Praia

13/01

Capacitação do Discipulado

26/01

Trilha dos Embaixadores e Mensageiras do Rei

28/01

Ida da Ana Carolina ao ETED (JOCUM)

Aprofundando
Relacionamentos
‘’Assim como o ferro aﬁa o próprio ferro,
as pessoas aprendem umas com as outras.’’
Provérbios 27:17

Café Evangelístico
na Praça de Cascadura
Participe do movimento de evangelização que é desenvolvido
durante os sábados de manhã na Praça de Cascadura.
Alimento, amor e esperança são compartilhados naquele lugar.
Para mais informações, procure os irmãos Irani e César.

ATENÇÃO À MUDANÇA DE HORÁRIO PROVISÓRIA
Em janeiro as celebrações da manhã iniciarão às 9 horas e 30
minutos. As da noite, às 19 horas. Fique atento e não deixe de
participar!

"Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe".
(Mateus 19.6)
04/01 Gilvan & Marcelle dos Santos
07/01 Luiz Antonio & Ana Paula de Oliveira
08/01 Rogerio & Renata Figueira
09/01 Alessandra Batista G. Alain
11/01 Marcelo & Raquel Burgos
11/01 Waldecy & Myrian de Oliveira
15/01 Neuziane Ferreira Teixeira Costa
21/01 Floramir Fagundes
22/01 Almir & Maria Adriana Barcelos
25/01 Maria Eliene da S. Fernandes
29/01 Valéria Leite de Mello
30/01 José Henrique & Adriana da Silva

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.

