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Aconteceu
Quarta é dia de estudo
Resumo:

claro, com fundamentos bíblicos. Os estudos bíblicos de quartafeira são ministrados
pelo Pr. Wilson Avilla.

• Falecimentos

O Pr. Wilson tem
ﬁcado contente porque tem aumentado o número de irmãos interessados
em aprender mais
da palavra de Deus,
sempre com temas
do nosso co diano,
e

• Força de Vontade

Servoluçã o

Força de vontade

Sábado foi dia
de Servolução.
Um bom grupo
de irmãos estava presente disposto a colaborar com as tarefas da igreja.
Você também
está disposto?

Mesmo com o frio,
o grupo da terceira
idade não abandonou a ginás ca, assim como os alunos
das outras a vidades.

• Dia do Pastor
• Aniversá rio da
igreja
• Servoluçã o
• Reuniã o de pastores

• Estudo Bı́blico

Luto
Infelizmente temos
no0cias tristes, como o falecimento
da avó do irmão
Lucas, Sra. Margarida, e da esposa do
Pr. Nilson, irmã Elza.

Culto de Domingo
Domingo pela manhã vemos a presença da missionária Dra. Débora, que nos mostrou as
diﬁculdades enfrentadas em evangelizar o povo hai ano. Tivemos também a comemoração
do dia do Pastor Ba sta, e o João Vitor entregou uma lembrança ao nosso querido Pr. Wilson, em nome da IBNJS. Na saída, o pão de mel trazido pela missionária, além de ajudar as
missões da Dra. Débora, o quitute estava uma delícia.

Mais culto de Domingo
No culto da noite celebramos o 48º aniversário da igreja, com a par cipação musical do Grupo Oásis e do Coro da igreja, e como o pastor convidado para ser o orador da noite não compareceu, quem ministrou a palavra foi o Pr. Wilson. Realmente aconteceu muita coisa nesse
domingo. Foi apresentado à congregação as plantas baixas do projeto do novo templo, lançamento do novo website e uma homenagem ao dedicado membro da igreja irmão Dario.
Para ﬁnalizar essa noite comemora va, no salão social, do jeito que a igreja gosta, comemos
um delicioso mexicano e um saboroso bolo feitos pela irmã Silvia Bovi. Em breve as fotos estarão em nosso website.

Reuniã o da Ordem dos Pastores Batistas
Terça-feira houve em nossa igreja a reunião da Ordem dos Pastores Ba stas do Brasil Subseção do Litoral Paulista para eleição da nova diretoria e tratar de outros assuntos. Essa reunião contou com um café da manhã “Padrão FIFA”, preparado por alguns membros da igreja.

