IBNJS

Aconteceu
Sim! Mais batismo...
Resumo:
• Evangelismo na
Copa
• Batismo
• Almoço de Domingo
• Resumo dos cultos

Pelo segundo domingo consecu vo
celebramos
mais
um ba smo na IBNJS. Dessa vez foi o
jovem Emanuel que
desceu as águas basmais, para honra
e glória do Senhor.

Evangelismo na Copa
Nesse úl mo sábado quem entrou em campo foi o
me da IBNJS. Nossos jovens aproveitaram o grande número de pessoas em nossa cidade, por causa
da copa, para evangelizar.
Em parceria com a Igreja Ba sta do Itapema—
Guarujá, os jovens evangelizaram não só os brasileiros, é claro, mas também alguns turistas estrangeiros que estão em nossa cidade.
Parabéns #NJovem!
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Manhã de domingo
Começando o dia com a EBD, estudando a palavra de Deus e logo depois com a comunhão
no café da manhã não tem preço. É assim que se inicia mais um domingo na casa do Senhor.
A manhã foi de cân cos exaltando a Deus, e com muita alegria por mais uma vez estar tendo uma proﬁssão de fé, e dessa vez a do jovem Emanuel, que nos alegra com a sua presença
e sua disposição de louvar ao Senhor. A mensagem bíblica foi ministrada pelo nosso Pastor
Wilson que deu con nuidade no tema “Relacionamentos excelentes”.
Logo após o culto, a família IBNJS pode desfrutar de um maravilhoso almoço no salão social,
feito pelos nossos irmãos do ministério de Casais e Famílias, com o intuito de ajudar o nosso
querido seminarista Vinícius Wille. O almoço contou com um delicioso cardápio e sobremesas, e claro, com uma grande par cipação dos membros e com a alegria de estarmos juntos.

Domingo a noite
A igreja recepcionou alegremente na noite de domingo, os internos da Cristolândia no qual
nos escolheram para pres giarmos juntos a celebração dos cinco anos do projeto que vem
transformando vidas por meio do Evangelho. Somos gratos por termos sido escolhidos para
sediar a comemoração, e, principalmente porque pudemos presenciar o lindo coral dos homens da Cristolândia, que nos emocionaram com as canções como a música “Nada além do
Sangue” e com os testemunhos que comoveram os nossos corações por perceber o quanto
Deus é grandioso. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de conhecer e par cipar desse
lindo projeto, tanto com orações como contribuições, e da presença da missionária Márcia,
que pode relatar a respeito da Semana de Combate as Drogas (esteja orando pela programação).
Não podemos deixar de constatar também que a festa não parou durante todo o culto. O Pr.
Wilson teve a alegria de ba zar o irmão Emanuel Santos, e de celebrar novamente com toda a
igreja e com os ba zados da Cristolândia a Ceia do Senhor.

