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Missão da Igreja: Fazer discípulos de Cristo que vivam os propósitos de Deus na Igreja e no mundo.

ANIVERSARIANTES DE MARÇO

17/03
Evanice da Silva
Priscila de Sousa Moreira Ferreira

21/03
Ana Lúcia Vieira da Cunha
Caren Gouveia Celestino Andrade Fiúza
João Augusto Guelpeli Coelho da Silva
Jonathan Bastos de Carvalho
Marcia Cristina dos Santos Melo
Maria José Francisco Motoni

18/03
Maria Eugenia Raposo
Mariana Petris Tavares
19/03
Aline Cunha de Moraes
Célia Gonçalves Pereira Rosa
Eleonora Cardoso de Andrade Costa
Ivanir de Souza Gonzalez
Maria Aparecida Gama ( Mariquita)
Maria Jose Barros de Castro
20/03
Newton da Silva Filho

22/03
Klaus Taranto
Toni Willian Nóbrega
23/03
Amanda dos Santos
Luciana Vareles Bagalio Vieira
Luciano Claudio Moreira
Márcia Souza Moreira

ANÚNCIOS
DÍZIMOS E OFERTAS

AG: 0555/ CONTA POUPANÇA:
32120-6

SEGUNDA IGREJA BATISTA EM BARRA DO PIRAÍ: CNPJ :29817541/0001-99
IMPORTANTE: COLOQUE SEU COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO
ENVELOPE DE DÍZIMO PARA SER CONTABILIZADO

DUPLAMENTE REPRIMIDOS, CRISTÃOS UIGURES BUSCAM SER SAL E LUZ
O povo uigur tem sua liberdade cerceada pelo governo, mas os cristãos entre eles desfrutam a verdadeira liberdade em Jesus

Recentemente informamos sobre
noroeste do país. Muitos uigures
manifesta no dia a dia para
enviados à região nos últimos
as cidades, com cerca de 100
de choque.

a repressão da China ao povo uigur, de maioria muçulmana, que vive no
foram enviados a campos de reeducação. Além disso, a repressão se
aqueles que estão fora dos campos. Mais de 60 mil policiais foram
dois anos e o governo estabeleceu um sistema de bases policiais em todas
metros de distância entre elas. Cada base conta com a presença da polícia

Há na região uma vasta rede de
cada movimento dos uigures. Em
X, que buscam por armas e
entregá-los e viagens dentro do
celulares são comuns.

câmeras de reconhecimento facial que foram instaladas para monitorar
lugares públicos, como shopping centers, há postos de controle com raios
outros contrabandos. Uigures que têm passaportes foram obrigados a
país são restritas. Inspeções imprevistas nas casas e nos telefones

É uma situação sem
precedentes, em que cristãos e muçulmanos são perseguidos juntos. Em
meio a tudo isso, os cristãos ex-muçulmanos uigures estão fazendo todo o possível para ser sal e luz. Muitos deles têm sofrido duplamente nos últimos
dois anos: por serem uigures e cristãos. O tratamento da polícia a eles é pior ainda.
Por outro lado, eles estão em uma posição única para mostrar o poder de Jesus aos muçulmanos ao seu redor. Para os muçulmanos, Alá é um deus
distante e impessoal e a perseguição é parte de sua vontade para eles. Já os cristãos são habitação do Espírito Santo e experimentam a proximidade de
Jesus, sua força e liberdade.
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