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A CERTEZA DO CUIDADO E DIREÇÃO DE DEUS

Confesso que quando sentei para vos escrever essas poucas linhas, em meu coração e 

mente havia sentimentos conflitantes: esperança, paz, apreensão, tristeza... Enfim. Uma 

verdadeira mistura. Sim, o pastor também sente as emoções como qualquer pessoa comum, 

mas, sem querer ser melhor ou tentar ganhar sua comoção, minhas dores e preocupações 

estão a flor da pele e vivo dia após dia, com as ovelhas do rebanho que Deus me confiou, toda 

essa montanha russa de experiências. 

Alguns irmãos estão muito tranquilos, outros nem tanto; há irmãos que estão vivendo e 

vendo o vírus de perto e outros não; alguns estão saindo para trabalhar e outro tanto conseguiu 

trabalhar em casa. Como tudo foi muito rápido e não demos, num primeiro momento, o devido 

valor ao problema, inclusive fazendo piadas, sofremos um pouco mais para nos adaptarmos.

Nestes dias, estamos usando a internet como ferramenta para chegarmos à sua casa e 

tentando com isso manter a unidade quanto igreja e a comunhão com Deus. Semana passada 

ouvi um pastor perguntando aos seus seguidores: Qual igreja, você pastor que me ouve, 

preparou antes da crise? Elas estão prontas para seguirem firmes na fé enquanto o templo 

está fechado? Imediatamente lembrei do que havíamos planejado para a IBA no final do ano 

passado e de nossa execução nesses três meses, e agradeci ao Senhor pela sua direção. 

Enquanto líder espiritual, desde dezembro, tenho te incentivado a ler a Bíblia, fazer culto 

doméstico e ter um momento especial de comunhão com o Eterno. Junto com a liderança, 

criamos uma devocional, enfatizamos esses temas nas celebrações e a Escola Bíblica se 

voltou para a oração. 

Ou seja, apesar do susto e da correria, quero reafirmar que estamos no caminho certo! 

Deus está trabalhando em nós para uma melhora no nosso relacionamento com Ele e sei que, 

quando pudermos nos reunir de novo, nosso movimento espiritual enquanto comunidade de fé 

será ainda melhor.

Por fim, deixo a todos o conselho de Paulo a Timóteo, e reafirmo sua necessidade para 

estes tempos difíceis: “Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, 

intercessões e ação de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os que 

exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranqüila e pacífica, com toda a 

piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja 

que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (1 Timóteo 

2:1-4).

Que nosso Senhor continue a cobrir sua casa com proteção e colocando seus anjos ao 

redor da sua família. Um abraço desse pastor que está cheio de saudades de vocês!

Pr. Flávio Pereira    
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https://www.youtube.com/channel/UChC5B8fXbIHwY04HohWYwvw
https://www.instagram.com/ministeriodemusicaiba/
https://www.facebook.com/igrejabatistadeabolicao/
https://www.instagram.com/corojovemiba/
https://www.instagram.com/_jubaoficial/


AVISOS E ATUALIZAÇÕES

A Igreja e o Período de Isolamento Social 

No dia 17 de março instaurou-se o decreto estadual no Rio de Janeiro 
acerca da necessidade do isolamento social como medida de combate à 
propagação do Novo Coronavírus. Além disso, a direção da Convenção 
Batista Carioca endossou a decisão ao orientar que as igrejas batistas 
observassem as medidas de prevenção. Por este motivo, e tendo em vista a 
realidade de nossa comunidade, a liderança da IBA achou por bem 
suspender as atividades presenciais. Reiteramos a decisão, visto que o 
decreto foi prorrogado no último dia 30, e armamos que os próximos passos 
estão por decidir-se conforme a direção de Deus.
Neste momento, entretanto, armamos que não estamos parados. Embora 
não estejamos nos reunindo sicamente, nossa igreja tem utilizado 
ferramentas online para orientar os cultos nos lares, bem como reuniões de 
pequeno grupo, discipulados, EBD e orientações pastorais.
Não deixe de participar da movimentação de sua igreja nesse tempo! 
Acompanhe as plataformas utilizadas (YouTube, Facebook, Instagram, 
WhatsApp). Que Deus nos abençoe! 

Igreja Batista de Abolição
clieque no nome para ser redirecionado

Campanha de Missões Mundiais
O período de isolamento social veio à tona justamente 
na época em que igrejas batistas empenham-se na 
Campanha de Missões Mundiais. Isto somado à alta do 
dólar tem afetado os missionários assistidos pelas igrejas 
através da JMM. Em suas orações, não esqueça de orar 
por esta situação e pelo trabalho de missões no mundo, 
que não parou apesar da pandemia. Você também 
pode participar desse movimento ofertando com amor. 
Sua contribuição pode ser feita através de transferência 
bancária identicada para a conta da IBA. Lembre-se: 
nós podemos estar de quarentena, o Evangelho não!

Orientações sobre a Celebração
do Memorial da Ceia e da Páscoa
Neste mês, o Memorial da Ceia não acontecerá no 1º 
domingo como de costume, mas sim no 2º domingo em 
virtude do nal de semana pascoal. Todas as atividades 
serão realizadas nos lares. 

Aquele que é o Verbo possuía a vida,
e sua vida trouxe luz a todos. (Jo 1:4) 

10/04 | Reetir em Família: Jesus, O Filme
11/04 | Celebrar em Família: Almoço Especial
12/04 | Relembrar em Família: Memorial da Ceia

FINANÇAS

Nesse tempo você pode continuar entregando seus dízimos e ofertas, com 
segurança, através de transferências bancárias. Entretanto, caso faça 
questão de depositá-los em nosso gazolácio, haverá plantão na igreja 
exclusivamente para este m às terças-feiras, das 14h às 18h.

Agência: 1499
C/C: 025882-2
Igreja Batista de Abolição
CNPJ: 31.105.307/0001-80
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https://www.youtube.com/channel/UChC5B8fXbIHwY04HohWYwvw
https://www.youtube.com/channel/UChC5B8fXbIHwY04HohWYwvw
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