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
ACEITANDO OS DESAFIOS
Oportunidade para novos
voluntários

Vede os campos...
Quem irá pregar, discipular...?
Futebol, estratégia missionária.
Alcançando os dependentes
químicos.
Técnicos e profissionais
liberais.
Leia o Jornal de Missões no site
da JMM e veja maiores
informações.

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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MILHARES DE DECISÕES E BATISMOS
Que todos os povos confessem a Jesus Cristo como Senhor:
esta é a meta do trabalho missionário das igrejas batistas do
Brasil através da JMM. Nos campos onde a semente foi
lançada a colheita foi abundante. Mesmo nos lugares onde o
êxito do trabalho missionário nem sempre é traduzido em
números (como nos países islâmicos, onde a evangelização
tem de ser feita com cuidado, quase clandestinamente) os
resultados foram alvissareiros.
Não obstante a realidade de cada campo, no ano passado
aconteceram 7.447 decisões e 1.481 batismos como fruto
do ministério de nossos obreiros. Mais uma vez Cuba aparece
no topo da lista. No período, 2.529 cubanos entregaram a
vida a Jesus Cristo e 291 foram batizados. No Peru o Pr.
Ricardo Ramos usou o filme "A Paixão de Cristo" para
evangelizar; o resultado dessa ação foram mais de 200
conversões. No Cazaquistão, a missionária Esther Beauty
realizou quatro acampamentos para crianças da etnia Uigur.
Das cerca de 200 que participaram, 23 entregaram o coração
a Jesus. No Japão, o Pr. Altair Prevedello batizou 21 novos
crentes, de duas congregações da Igreja Batista de
Kakamigahara.
Em Moçambique, o impacto evangelístico do PEPE tem
surpreendido. Muitas crianças têm recebido a Cristo e
influenciado seus pais. No ano passado houve mais de 500
decisões e 200 batismos nas igrejas que o implantaram.
Extraido do JORNAL DE MISSÕES - JMM

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Música Inicial ........................................................................... Instrumental
Cântico ..............................................................................Grupo de Louvor
SENHOR, TE QUERO/IN THE SECRET
Oração......................................................................................... Dirigente
Palavra de Boas Vindas .................................................................. Dirigente
Momento de Celebração .......................................................Grupo de Louvor
CASA DE DEUS
DE TODAS AS TRIBOS

LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-se 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.

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

IGREJA, FAMÍLIA

Hoje

Momento da Educação Religiosa......................................... MER. Silvana Rego
Momento Missionário .................................................... Ministério de Missões
LEVANTA A TUA VOZ E ANUNCIA – 536 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas ................................................. Instrumental
Momento de Adoração .........................................................Grupo de Louvor
VEM, ESTA É A HORA /COME, NOW IS THE TIME TO WORSHIP
VERDADEIRO ADORADOR
ÁGUA VIVA
Palavra ......................................................................... Rev. Greg Murphree
Hino ..................................................................................Grupo de Louvor
AS BOAS NOVAS ANUNCIAI - 541 HCC
Oferta Missionária .................................................................... Congregação
Oração Final e Bênção .................................................... Rev. Greg Murphree
Música Final............................................................................. Instrumental

COMUNICAÇÕES
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e
traga visitantes. Estamos estudando o livro de Romanos. Não deixe de
participar.

Motivos de Oração:
Pela Diretoria da Igreja
Por Soraya Dunham e família
Pelos enfermos

Pela Unidade da Igreja.
Pelo Pr. Levy Penido.

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.

“O Senhor te abençoe e te guarde.”
-

Ana Conceição
Sandoval Carvalho
Jorge Luces e Elizânia Garcia
Maria de Fátima Lacerda

Num. 6.24.

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

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

Jocilene Malas
Bia, Suzi e Mara
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
Evanise Chan

Salmo 122:1

João Rubens Soares
Wine e Bene
Hélio e Kevin S
Caroline e Kevin C
David e João Rubens

KIDS
In these three months, we will be studying about the Bible. Pay
attention to all the information.
Respond if you know the answer:
1 – How many books are in the Bible? _________
2 – How are they divided?
______________________________
ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado durante a
realização de qualquer atividade na Igreja.
IRMÃOS - O envelope de dízimo tem um novo item: FUNDO PRÓ
TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com
tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria.” II
Corintios 9.7. Os valores desse fundo serão utilizados
exclusivamente para a compra do templo.

Curso de Capelania

ANIVERSARIANTES DO MÊS
13
14
25
26

Dirigente do Culto
Cozinha
Som
Projeção
Recepção

Próximo domingo

Aconteceu no dia 26 de março com a presença de 13
irmãos. Tivemos como preletor o Pr. Luiz Paulo
Dunham e contamos também com a presença da
coordenadora da Capelania International a irmã Wania
Rabelo. Outra turma está sendo formada para um
próximo curso, caso você tenha interesse, entre em
contato com a MER Silvana Rego.

