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SEGUNDA IGREJA BATISTA EM BARRA DO PIRAÍ 
Uma Igreja Relevante para nossa geração 

Informativo Semana 31 de março de 2019

SIBBP

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

Pr Celso Fortunato Sequeiros Martinez • Rua José Alves Pimenta, 890 – Matadouro Tel. 24420421/24432840 – E-mail: sibbp@oi.com.br - Site:http://www.sibbp.com.br 
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Siga nossas redes sociais oficiais 

       

  

      06/04                                                                                                                                                                                       
Cláudia Teixeira de Oliveira                                                                                                                                                       
Deividson Neves Joaquim        

07/04                                                                                                                                                                                        
Denise Regina Leonardo de Souza Barbosa                                                                                                                             
Melissa da Conceição Leonardo de Souza     

08/04                                                                                                                                                                                         
Felipe de Almeida Rocha                                                                                                                                                        

Greiciane França Bronzato de Almeida                                                                                                                                    
Maria Soares da Silva                                                                                                                   

01/04                                                                                                                                                                                       
Érica Tamires Elias dos Santos Costa                                                                                                                                       
Luciene Gonçalves Valim Rodrigues 

02/04                                                                                                                                                                                               
Leila Cláudia da Silva Conceição                                                                                                                                             

Maria Eduarda Mello Vicente 

03/04                                                                                                                                                                                     
Carlos Anselmo de Mello Silva Junior 

05/04                                                                                                                                                                                         
Cleonice Gonçalves Paes Landin Dias                                                                                                                                      

Deise Rodrigues da Silva                                                                                                                                                         
Hamilton Antonio Sobral e Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Marcilene da Silva Coelho Ferreira

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

PROJETO ANATODA 
QUARTA-FEIRA   DE 1830 ÀS 
19:00H

Estamos oferecendo um curso de noivos 
para casais da igreja que pretendem se 
casar. Os interessados deverão dar seus 
nomes para Miriam, a secretária da igreja 



                                                                                                                                            

 
EM MEIO AO DESESPERO, MUÇULMANA ENCONTRA JESUS NAS FILIPINAS
Depois, quando sua cidade foi invadida pelo Estado Islâmico, ela recebeu apoio por meio de parceiros da Portas Abertas nas 
Filipinas
 
  

Essa é a história de Sarosa (pseudônimo), das Filipinas, uma mulher que tem um marido bem difícil: abusivo e mulherengo. Ela diz: “Por causa dele, por 
um longo tempo eu achava que não existia Deus nem esperança. Então decidi tirar minha vida e a dos meus filhos. Eu envenenei a comida e saí para a 
feira. Lá, encontrei Precious, uma cristã que compartilhou o evangelho comigo”. Sarosa percebeu o erro que havia cometido, confessou que queria 
cometer suicídio e, juntas, elas correram de volta para a casa de Sarosa. Felizmente, as crianças ainda não tinham comido o arroz.

Depois, quando o marido de Sarosa descobriu que ela tinha se tornado cristã, ele tornou a situação muito difícil, mas ela persistiu. Em 2017, de repente, a 
cidade de Sarosa, Marawi, foi atacada pelo Estado Islâmico (EI) e ela teve que fugir com a família. O filho dela estava na faculdade, que estava rodeada 
por militantes do EI. Mesmo assim, Sarosa pôde encontrá-lo ileso. “Ele me disse que queria fugir com um amigo cristão, mas isso era muito perigoso. Na 
identidade do meu filho constava que ele era muçulmano, mas se ele estivesse com um cristão, os militantes o matariam. Mas graças a Deus, todos nós 
sobrevivemos”, conta Sarosa.

Hoje, o marido de Sarosa ainda está descontente com o fato de ela seguir Jesus, mas ela lhe diz que pode adorar quem quiser. Ela compartilha: “Eu 
aprendi que Deus me ajuda até mesmo nas horas mais difíceis. Para mim, uma das maiores provas de que ele existe e me ajuda é que a Portas Abertas 
veio para cuidar de nós e nos apoiar”.

Graças ao apoio dos parceiros da Portas Abertas, pudemos levar à Sarosa ajuda emergencial durante a ocupação de Marawi. Ela também participou do 
seminário Permanecendo Firme Através da Tempestade. Recentemente, a ajudamos a reparar o abrigo temporário onde mora até que possa voltar para 
sua casa em Marawi. Ore por Sarosa e por todos os cristãos que tiveram que fugir de Marawi devido ao ataque do EI. Clame para que permaneçam firmes 
no Senhor e que Deus continue os sustentando e suprindo suas necessidades.

Fonte: portasabertas.org.br

 

https://www.portasabertas.org.br/categoria/noticias/disposta-a-morrer-por-jesus
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