
E a pastora 

!  

 

 

 

 

  

  

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

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

  

       

 

 

 

 

 

 

 

Siga nossas redes sociais oficiais 

       

  

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                                                                                                                    

09/04                                                                                                                                                                                        
Débora de Andrade Pereira                                                                                                                                                     

Diane da Silva Souza                                                                                                                                                               
Élcio Nascimento Santiago                                                                                                                                                       

Elias de Araujo Oliveira                                                                                                                                                         
Felipe Albuquerque de Souza                                                                                                                                               

Mario Luis da Silva                                                                                                                                                                 
Rodolfo Augusto Pereira da Cunha

 10/04                                                                                                                                                                                        
Adriana Fausta De Castro Dima                                                                                                                                              

Josianne De Moraes Benjamim Gonçalves                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Romulo de Souza Queiroz 

11/04                                                                                                                          
Bruna Gomes de Oliveira                                                                                          

Sidnéia Mariano Francisco                                                                                       
Vera Lucia da Costa e Silva 

12/04                                                                                                                        
Angélica Amadeu Xavier                                                                                            
Fabiana Silva da Costa 

13/04                                                                                                                       
Francisco de Assis Pires                                                                                            
Levi de Freitas da Silva                                                                                        

Raissa Oliveira Lima Dantas

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

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 

Novo endereço: Rua Morais Barbosa 290, 
ao lado da casa de festas Algazarra
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Olá querido parceiro! Nossos três primeiros meses de ministério em Cabra foram intensos. Estivemos neste período em um 
processo de buscar conhecer cada membro da congregação, que são uns vinte e outros que frequentam. Foram muitas visitas, 
cafés, almoços e jantas, ouvindo e conhecendo as histórias de cada um e compartilhando algo da gente também. Vemos muito 
potencial e também uma grande necessidade de aconselhamento e acompanhamento pastoral, bem como de capacitação e 
discipulado, tarefas essas as que já temos nos dedicado. 

Entre preparar estudos e sermões, visitas, aconselhamentos, discipulado, atividades eclesiásticas e de conexão, nossos dias 
vão se enchendo. Continue a orar por nós para que a cada dia tenhamos sabedoria e discernimento para atuar em cada situação e 
com cada pessoa como Ele deseja e para que nós mesmos estejamos sempre bem conectados à fonte de todo poder e 
autoridade, nosso Deus. 

Uma grande alegria para nós, especialmente para Vera, foi ter sua irmã Vania nos visitando nestes três primeiros meses. Ela 
cooperou de diversas formas no ministério e certamente também foi um tempo de convívio familiar muito especial e necessário, já 
que as saudades da família do outro lado do oceano são grandes. Louvamos a Deus porque a gestação do nosso meninão vai 
bem e Vera também está bem. 

Para nós e nosso ministério é fundamental contar com você e sua preciosa oração e parceria. Estamos sonhando alto com 
Deus e você faz parte disto. Missões 

                                                                                                                                           

fazemos juntos! ¡Muchas Bendiciones!

ESPANHA, CABRA, C ESPANHA, CABRA, CÓRDOBA, ANDALUCÍA ÓRDOBA, 
ANDALUCÍAINFORMATIVO MISSIONÁRIO 

Pr. Cicero e Vera - MCE (Missão Cristã Europeia)
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