V - Nossa Tarefa Contínua

É tempo de
Missões Mundiais

1. A Centralidade do Indivíduo
Os batistas, historicamente, têm
exaltado o valor do indivíduo,
dando-lhe um lugar central no
trabalho das igrejas e da
denominação.
Essa
distinção,
entretanto, está em. perigo nestes
dias de automatismo e pressões
para o conformismo. Alertados para
esses perigos, dentro das próprias
fileiras, tanto quanto no mundo, os
batistas
devem
preservar
a
integridade do indivíduo.
O alto valor do indivíduo deve
refletir-se nos serviços de culto, no
trabalho evangelístico, nas obras
missionárias,
no
ensino
e
treinamento da mordomia, em todo
o programa de educação cristã. Os
programas são justificados pelo que
fazem pelos indivíduos por eles
influenciados. Isso significa, entre
outras coisas, que o indivíduo
nunca deve ser usado como um
meio, nunca deve ser manobrado,
nem tratado como mera estatística.
Esse ideal exige, antes, que seja
dada primordial consideração ao
indivíduo, na sua liberdade moral,
nas suas necessidades urgentes e no
seu valor perante Cristo.
De consideração Primordial na vida
c no trabalho de nossas igrejas é o
indivíduo, com seu valor, suas
necessidades, sua liberdade moral,
seu potencial perante Cristo
Continua na próxima edição…

Missão:
"Viabilizar a cooperação entre as
igrejas batistas no cumprimento de
sua missão como comunidade
local"
Tema:
“Missões em um mundo sem
fronteiras”
Divisa:
"E vindo, ele evangelizou paz a vós
que estáveis longe, e paz aos que
estavam perto; porque por ele ambos
temos acesso ao Pai em um mesmo
Espírito".
Ef 2.17-18
Hino Oficial:
“Levante a Tua Voz e Anuncia” (536
HCC)
Letra: Myrtes Mathias e Música:
Marcos Bernardes Gatz

Missionária da Semana:
Paulo César
Pagaciov e
Tereza Cristina
Pagaciov
Campo: Paraguai
E-mail: pagaciov@cvtelecom.cv

Motivos de Oração
• Pela adaptação da família
missionária ao campo e à nova
cultura.
• Pelos projetos traçados pelos
missionários.
• Para que outros profissionais
brasileiros se apresentem para a
obra missionária mundial.
• Pela saúde física, emocional e
espiritual da família missionária

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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BIOGRAFIA MISSIONÁRIA
Paulo César Pagaciov, filho de Miguel Pagaciov e Gertrudes
Cabral Pagaciov, nascido em 22 de outubro de 1959, natural de
Sorocaba, SP.
Tereza Cristina Pagaciov, filha de Alencar Rodrigues Cerqueira e
Maria Aparecida Moraes Cerqueira, nascida em 14 de junho de
1961, natural de Santos, SP.
Paulo aceitou a Cristo como Salvador aos 11 anos e foi
batizado em março de 1973, pelo Pr. José Emídio Pinheiros, na
Igreja Batista Central de Sorocaba/SP, onde permaneceu até
1990.Tereza converteu-se aos 21 anos em retiro espiritual
realizado no carnaval e foi batizada e, junho de 1984, pelo
Pr. Nelson Nunes de Lima, na Primeira Igreja Batista de São José
dos Campos/SP, onde permaneceu até 1986.
Ambos concluíram o Curso de Odontologia, pela Universidade
de Taubaté em 1983 e logo começou a exercer a sua profissão
num consultório particular próprio. Dr. Paulo fez alguns módulos
do curso de Teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo.
Dr. Paulo e Drª Tereza casaram-se em 1986 e têm de dois filhos:
Tiago César
Dr. Paulo ama missões desde sua adolescência e em 1995, foi
a Angola, onde trabalhou como dentista voluntário na cidade de
Lobito junto com uma equipe da Igreja Batista de Sião, onde era
membro, e a missionária Analzira Pereira do Nascimento.
Em 1998, seguiram para a República Dominicana com mais 20
pessoas num trabalho evangelístico junto com as missionárias
Ana Loide e Carmen Lígia.
No mesmo ano apresentaram-se a Junta de Missões Mundiais
com o desejo de colaborarem com suas profissões no campo
missionário por um período de tempo.
Em 2001 passaram pelo treinamento de novos obreiros e

LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentarse a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se
envergonhar e que maneja corretamente a palavra da
verdade. (2 Timoteo 2.15). Pegue a tabela da leitura na
recepção.

seguirão para Cabo Verde em julho/2001, para desenvolverem um
ministério abençoado e dirigido por Deus.

Extraído do site da Junta de Missões Mundiais

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio......................................................................................... Teclado
Hino Congregacional............................................................. Congregação

ESCALA DE SERVIÇO

“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens,
sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.”
Colossenses 3:23 e 24

Oração................................. ....................................................... Dirigente
Palavra de Boas Vindas.............. ................................................. Dirigente
Momento de Celebração........... ........................................ Grupo de Louvor
Dedicação de Dízimos e Ofertas ............................................Congregação
Interlúdio....................................................................................Teclado
Palavra do Ministério de Missões ........................... Carlota, Fátima e David

Hoje
Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

João Rubens Soares
Solenir, Neuza, Sebastião
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
David e João Rubens

Próximo domingo
Especial
Especial (Todos)
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
David e João Rubens

Hino de Missões.....................................................................Congregação
Momento da Educação Religiosa ....................................MER. Silvana Rego
Apresentação dos Adolescentes e Jovens.......................... Cinthia e Efraim
Mensagem .............................................. Pr. Damivan Goncçalves do Santos
Momento para Reflexão .........................................................Congregação
Oração Final e Bênção ........................... Pr. Damivan Gonçalves dos Santos

Write the names of Moses’s parents and siblings.

traga visitantes. Estamos estudando o livro de Filipenses. Não deixe de participar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivos de Oração:

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular
ligado durante a realização de qualquer atividade na Igreja.

Poslúdio ..................................................................................... Teclado

COMUNICAÇÕES
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e

-

Pela Diretoria da Igreja.
Pela Unidade da Igreja.
Por Soraya Dunham e familia.
Pelo Pr. Levy Penido

IRMÃOS - O envelope de dízimo tem um novo item: FUNDO PRÓ
TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não

Escola Bíblica Dominical – Todos os domingos às 10:00h.
Ensaios Grupo de Louvor - sábados às 3:00 PM. Se você faz parte desse
grupo, não deixe de participar.

com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com
alegria.” II Corintios 9.7. Os valores desse fundo não
serão utilizado para nenhuma outra finalidade, a não ser a
compra do templo.

Querido visitante – Sua presença e muito importante. Volte Sempre!

ANIVERSARIANTES DO MÊS
“O Senhor te abençoe e te guarde.”

“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”
Num. 6.24.

Março,03 - Neusa Vieira
Março,04 - Daniella Ludwig
Março,18 - Jerusa Soares
Março,20 - Vania Ludwig
Março,31 – Ivan Ludwig

Salmo 122:1

Curso de Capelania - Acontecerá no dia 26
de março aqui em nossa Igreja procure a MER
Silvana para outras informações.

