
Escola Bíblica Discipuladora | Dom, 9h

Culto de Louvor e Adoração | Dom, 10h15

Culto de Louvor e Adoração | Dom, 19h

Culto de Oração | Qui, 19h

Mensageiras e Embaixadores do | Qui, 19h

Rei

Ensaio do Coro Jubilai | Qui, 20h15

Ensaio do Coro Jovem | Dom, 12h

Igreja Batista de Abolição
Rua Belmira, 329 - Piedade - Rio de Janeiro

CEP 20756-007
Tel: (21) 2595-4213/ (21) 2595-8519/ (21) 99735-2280

Email: comunicaiba@gmail.com
www.ibabolicao.com.br

facebook/igrejabatistadeabolicao

EDITORIAL NOSSOS HORÁRIOS

Presidência
Pr. Flávio Pereira | aviopere@hotmail.com

Ministério de Música
M.M. Ana Claudia Oliveira | aninha.cso@gmail.com

Ministério de Educação Cristã
Bel. Rosangela Leal | rose_viviane@hotmail.com

Ministério da Familia
Waldecy e Myrian Oliveira | waldecy.myrian@gmail.com

Ministério de Missões
Diaconisa Alzira Conceição| alziraaguia2014@gmail.com

Ministério de Ação Social
Cláudia Sobral| acaosocialiba@yahoo.com.br

Ministério de Administração
Rosângela Matheus | comunicaiba@gmail.com

NOSSA DIRETORIA

ONDE NOS ENCONTRAR

“Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um 

homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, 

transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, 

e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha”. (Mateus 7:24 e 25)

 

 Novamente me vejo na responsabilidade de escrever a pastoral de 

aniversário de nossa querida comunidade de fé e acho muito prazeroso poder 

fazê-lo. Afinal de contas, minha vida se mistura, em grande parte, com a história 

deste lugar, assim como muitas outras vidas que aqui estão. Contudo, nesta 

oportunidade, não quero apontar para aquilo que passou, mas sim, para aquilo 

que está adiante de nós, as oportunidades que o Senhor tem para nossa igreja.

 Tudo aquilo que vivemos hoje, é fruto da graça de Deus e, também, 

de três anos de Planejamento. Desde o início, percebemos que a principal 

característica da IBA eram os relacionamentos. A membresia gosta de abraçar, 

beijar, sorrir e deixar todos aqueles que aqui chegam bem à vontade, e isso é 

notório sempre que converso com algum visitante. 

 Foi pensando nisso que decidimos investir ainda mais e, em 2019, 

estamos falando de Relacionamentos Profundos. A cada celebração, nossa 

Visão: Amar a Deus, Amar as pessoas e Transformar a cidade, e nossa Missão: 

Discipular para transformar vidas, são abordadas de múltiplas formas e isso tem 

provocado grande impacto na vida pessoal de diversas famílias. Quase que toda 

semana, o Eterno nos apresenta situações delicadas com as quais temos que 

lidar, entretanto, posso afirmar, que ver a boa mão do Pai guiando todas as 

coisas é surpreendente e edificante. Não tem sido um tempo fácil, mas sei que os 

pilares de nossa fé estão sendo fortalecidos.

 Nossas celebrações, classes de Escola Bíblica Discipuladora, 

Discipulados e Celebrando a Recuperação têm ajudado nessa construção, bem 

como os sermões ministrados têm edificado a vida espiritual do nosso povo. E é 

baseado nestas verdades que chamo sua atenção para o texto proposto, lá no 

início, e pergunto: Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? E tem praticado 

aquilo que lhe é orientado? Seus relacionamentos estão mais profundos ou 

ainda tem medo de se abrir à alguma cura interior? 

 Por fim, reafirmo: o ser humano foi criado para viver os 

relacionamentos, e acredito que estes relacionamentos precisem ser saudáveis. 

Ainda neste ano, e nos próximos, procure viver tal realidade e permita-se a um 

novo tempo em você, com aqueles que o cercam e com a sua Igreja.

 Parabéns, Igreja Batista de Abolição! Parabéns a você que faz parte 

deste corpo! Vamos juntos construir uma congregação ainda mais forte!
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Boletim

Aprofundando 
Relacionamentos

77anos

 Do seu amigo e pastor, Flávio Pereira da Silva



ANIVERSARIANTES DO MÊS AGENDA

01/06 Floramir Fagundes 
01/06 Neuziane Ferreira Teixeira Costa  
02/06 Eunice de Souza Garcia 
04/06 Alexandre Silva e Silva 
05/06 Silvana Maria Tavares de Araújo 
06/06 Maria Cristina O. Rosas Coutinho 
07/06 Geni de Souza  
09/06 Livia Ribeiro Loureiro 
12/06 Patricia Oliveira Martins Costa 
15/06 Leda da Conceição Pereira 
17/06 Diogo de Souza Batalha 
17/06 Tayná Cristina Pereira Soares 
18/06 Sislene Gil Cardoso Estevam 
21/06 Zenith Nogueira Penedo 
22/06 Valeria de Fatima Lima
22/06 Beatriz Cavalcanti de Sant’Anna 
24/06 Angela Maria Alves de Carvalho  
24/06 Gabriel Dâmaso de Almeida Baltar 

04/06 Rafael & Rafaela Rayane Gonçalves 
09/06 Marcio & Elaine Corrêa 
14/06 Eliete Simao Nunes 
25/06 Amaury & Ana Lucia Fagundes 

"Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro: que eu possa 
viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, 
para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua 

orientação no seu templo." (Salmos 27.4)

"Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. 
Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe".

(Mateus 19.6)

DATA PROGRAMAÇÃO

09/06

15/06

16/06

Dia do Homem Batista

Aniversário da IBA | Musical Experiência com Deus

Celebração Aniversário da IBA | 77 anos

Congresso da Família | Passeio

Congresso da Família

Fique atento às programações da igreja, organize o 
seu tempo e participe! A igreja se move com o 

envolvimento dos membros.

FINANÇAS

Querido(a), membro, para a segurança da Igreja, evite 
contribuir em dinheiro. Dê preferência a fazer cheques 
nominais à Igreja Batista de Abolição ou deposite suas 

contribuições na conta da Igreja (CNPJ: 
31.105.307/0001-80): BRADESCO: Agência 1499 Conta 

Corrente 025.882-2); trazendo os comprovantes no 
domingo seguinte.

09/06 Dia do Pastor

IBA: 77 ANOS
Aprofundando Relacionamentos

Nossa Igreja completa mais um ano de existência e 
atuação no dia 8 desse mês e contamos com a sua 

participação nas atividades comemorativas!

Sábado, 8 de Junho às 19 horas
Musical com Orquestra

‘‘Experiência com Deus’’

Domingo, 9 de Junho às 19 horas
Celebração de Aniversário

Preleção: Pastor Maurício Bossois (IB Tauá)

Agradeçamos juntos a Deus por mais esse ano de 
tantas maravilhas vividas!

Querido(a) visitante, seja bem-vindo(a).
Amamos ter você conosco.

Esperamos te rever em breve!

ENTRELAÇADOS
Congresso da Família
Passeio, ocinas e culto 

15 e 16 de Junho 

Mais um Congresso da Família será realizado 
em nossa igreja, preparado com muito 
cuidado pelo Ministério da Família para 
abençoar o seu lar. Participe e convide 

outras famílias!

Ginástica Sênior

Aulas de ginástica abertas à comunidade e 
direcionadas ao público da terceira idade.

Segundas e sextas-feiras
10h30 às 11h30

Mais informações: na IBA, nos dias
e horário das aulas.

DE 
IGREJA BATISTA

ABOLIÇÃO

30/06 Falatório: Autocuidado como ato político

29/06 Capacitação de liderança

Dia do Homem Batista

08/06

02/06

1º Domingo de Junho
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