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

Informativo Semana 30  de junho de 2019

SIBBP

Missão da Igreja: Fazer discípulos de Cristo que vivam os propósitos de Deus na Igreja e no mundo.
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03/07                                                                                                                                               
Anderson Francisco Motoni                                                                                                             

Davi Feijo da Silva 

04/07                                                                                                                                                 
Elza Lina de Sena Galdino Silva                                                                                                        

Ireni Vieira dos Santos Melo                                                                                                             
Isabel Cristina Teixeira                                                                                                                      

Jovecil Serrazine 

05/07                                                                                                                                               
Valéria Justiano Manso da Silva 

06/07                                                                                                                                                 
Ana Paula Barbosa de Oliveira                                                                                                            

Ana Paula Gomes Vieira 

07/07                                                                                                                                               
Gertrudes Maria Bahia de Lima                                                                                                        

Rosaura Alves Brum                                                                                                                         
Talita Viana Diniz                                                                                                                             

Thaiana Feijó da Silva Eller

30/06                                                                                                                                                
Elias dos Santos Melo                                                                                                                     

Elton Leonardo Lachine                                                                                                                   
Luciene Ecar Dutra Ebias                                                                                                                        

Luiz Carlos Gomes                                                                                                                             
Paulo Vitor Nunes da Silva 

01/07                                                                                                                                                 
Aline dos Santos Silva Baylão                                                                                                             

Daniela Paulino                                                                                                                                 
João Vitor Gomes dos Santos                                                                                                          

Jorge Luis Viana Dantas                                                                                                                    
Marco Antonio Barbosa 

02/07                                                                                                                                                
Ariene Silva de Souza Peres                                                                                                              

José Antônio Guimarães Fonseca                                                                                                       
Newton Pereira Galdino Recaldes                                                                                                   

Wilson João Martins da Silva

ANÚNCIOS 

  

DÍZIMOS E OFERTAS    AG: 0555/ CONTA POUPANÇA:
32120-6 

IMPORTANTE: COLOQUE SEU COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO ENVELOPE DE 
DÍZIMO PARA SER CONTABILIZADO

O Ministério de Ação Social precisa 
da sua ajuda com urgência! 

 

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

 

Siga nossas redes sociais oficiais 



                              

                                                     

 
Como é ser um cristão no Vietnã? 

Em entrevista à Portas Abertas, o pastor Thang relatou as dificuldades de seguir a Cristo em um país que não gosta de cristãos 

 
O pastor Thang* é líder de uma igreja no Vietnã. Ele enfrentou rejeição por parte de sua família e assédio do governo por causa de sua fé em Jesus. Mas ele vê outros cristãos 
como sua família agora, e seu apoio e orações estão capacitando-o a cuidar de outros que também estão enfrentando perseguição. 

Recentemente, uma equipe da Portas Abertas o visitou, e ele respondeu suas perguntas sobre a vida de um cristão no Vietnã, os desafios que ele enfrentou e o encorajamento 
que ele encontra em saber que tem uma família global que está com ele. 

Antes e depois de Cristo 

“Porque me tornei cristão, minha vida mudou”, revelou o cristão. “Quando você é cristão, você quer compartilhar o evangelho com as pessoas. E, quando você faz isso no Vietnã, 
o problema está feito, pois as pessoas passam a te odiar e querem bater em você”, afirmou Thang. 

“Antes de me tornar cristão, minha família fazia refeições e ficava bêbada. Mas quando me tornei cristão, deixei de beber. Para eles, isso significa que eu não posso mais fazer 
parte da família porque não bebo. Mas agora tenho uma nova família, os outros cristãos, que são muito especiais”, contou o pastor. 

“Eu senti que Deus nos deu experiência, por exemplo, fui rejeitado pela família, vizinhos e sociedade. Essa foi a minha realidade. Então, agora eu posso ter compaixão pelas 
pessoas com quem compartilho o evangelho. Eu leio na Bíblia para me alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Isso é muito especial para mim, 
porque podemos compartilhar a felicidade juntos e ficar tristes com as pessoas quando estão tristes, e não precisamos fazer isso sozinhos. Meus irmãos e irmãs cristãos 
tornaram-se minha família”, completou o pastor vietnamita. 

*Nome alterado por segurança. 

Fonte: portasabertas.org.br 
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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 

https://www.portasabertas.org.br/categoria/lista-mundial/vietna

