IBNJS

Aconteceu
Semana “paraguaia” na IBNJS
Resumo:
• Semana Paraguaia
• Jogos da Copa
• Batismos
• Resumo dos cultos

Essa semana vemos a presença de
dois pastores ba stas que estão em
missão no Paraguai.
Na quarta-feira o Pr.
Joabson dos Santos
nos trouxe, também, as diﬁculdades

e alegrias encontradas
no campo paraguaio.
No domingo, vemos
a presença do Pr. Alber no da Silva, que
também está em campo no Paraguai.

Copa do mundo na IBNJS
E a torcida da nossa igreja con nua com a corda
toda, mas sem cornetas durante o jogo.
A nossa “pipoqueira oﬁcial” Esli, preparou uma deliciosa pipoca doce, mas quem melou foi o jogo do
Brasil que ﬁcou no 0x0.
Venha assis r os jogos conosco!
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Domingo pela manhã ...
O culto da manhã foi marcado por plena festa e alegria, no qual todos que estavam ali presentes puderam desfrutar de lindas mensagens musicais ministradas pelo casal Valmir e Evânia da Igreja Batista Jardim Casqueiro, com louvores lindos ao nosso Senhor.
Além disso, a manhã foi marcada pela profissão de fé dos nossos irmãos Elissandra Araújo e
Rafael Rodrigues que demonstraram à igreja a transformação de Deus em suas vidas. Para finalizar o culto, tivemos a presença do Pr. Albertino da Silva, missionário Batista no Paraguai,
que apresentou o seu projeto com os indígenas e pode compartilhar um pouco do seu testemunho, do seu ministério, como está sendo desenvolvido e como Deus vem o sustentando para
que a obra dEle seja feita.

... e a noite
Dando continuidade na celebração do aniversário da igreja, no culto da noite também não poderia faltar toda a alegria e toda a comemoração e, principalmente, agradecimento ao Senhor
por tudo que tem feito em nossas vidas. A noite foi de louvores a Deus, com hinos, participação do Coro IBNJS e Pr. Gary, tendo também o momento em que os irmãos, que pela manhã
testemunharam e afirmaram que Jesus é o único Salvador, descendo às águas batismais.
A noite foi fechada com a palavra do nosso Pr. Wilson (assista a mensagem bíblica no menu
vídeos), e logo após com a celebração da Ceia do Senhor, no qual os irmãos que se batizaram
puderam pela primeira vez participar juntamente à igreja desse momento de reverência à palavra de Deus e pelo sacrifício de seu filho, Jesus.
O dia todo foi de grande alegria, pois ressaltou o que tanto gostamos de fazer juntos: Louvar
ao Senhor, além dos batismos, e, podendo ouvir mais a respeito de missões ardendo ainda mais
os nossos corações por esse ministério.

