Em Missões: Pastor Rubens & Sofia da Silva
Missionário da Igreja Batista Regular do Calvário - Df, Juntos à Missão Batista
Brasileira Fundamentalista - Servindo no Estado do Pará.
Ananindeua, 20 de abril de 2020
Apesar de toda a agitação dos últimos dias, por causa da pandemia, estamos todos bem
aqui em casa. Quase tudo está parado por aqui e estamos tentando nos adaptar à nova
realidade. Quanto ao ministério que exercia no seminário, de diretor, entreguei o cargo.
Estou me dedicando mais à congregação neste momento. Por causa da atual situação, e
das restrições impostas pelo Governo, estamos desenvolvendo nossas atividades online.
Graças a Deus os irmãos estão animados.

Equipe de Transmissão de cultos
On-line
Apesar de muito pequena, estamos
transmitindo nossas atividades de
nossa sala:

https://www.youtube.com/channel/UCzvWAHx0VugDcunhxNiuU3Q

Projetos

Quanto a nossa congregação, estamos projetando uma
ampliação no nosso local de culto, bem como da casa
pastoral e construção de salas para o ministério de
ensino, para que deixemos condições para que a igreja
se desenvolva no futuro, após nossa saída. Esse será um
grande desafio, pois não dispomos de muitos recursos.
Fizemos um orçamento, a princípio, para ampliação da
casa pastoral. Ela é bem pequena. Especialmente para
minha família que é grande. Nem todas as nossas coisas
couberam na casa. Além do mais, precisamos melhorar o espaço para um futuro pastor. A
reforma irá nos custar cerca de R$ 7.000,00 (Ofertas: AG 0026 OP 013 CTA.P 00002981-9,
CAIXA). Seremos muito gratos a todos puderem nos ajudar nesse projeto.
A conta acima está no meu nome, mas é utilizada pela congregação. Ainda estamos
trabalhando no processo de registro da igreja. Já estamos bem avançados. O advogado já
analisou assinou o Estatuto. Esperamos que até o mês de agosto a igreja já esteja
registrada e com o CNPJ, para que possa abrir a própria conta. Orem por isso também.
Perspectivas futuras
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Como missionários, estamos planejando ficar aqui neste trabalho por pelo menos
mais dois anos, no entanto, estamos sempre prontos a responder à direção de Deus. Além
da organização e construção da igreja, estou terminando uma graduação em informática,
que será muito útil para o desejo que tenho de oferecer cursos on-line para o fortalecimento
de igrejas, especialmente aqui do Norte. Já tenho a plataforma e, agora, estou preparando
os cursos juntamente com o pastor Brandon Carmichael. Inclusive já estamos em
preparação de um para professores de Escola Bíblica Dominical - Como Ensinar em
Narrativas Bíblicas. Estejam orando por mais esse projeto.
Para saber mais: https://www.youtube.com/watch?v=rLd5T8yRVX4&t=27s
Gratidão
Gostaríamos de agradecer o apoio dos irmãos ao nosso ministério, suas contribuições e
orações. Estamos muito gratos pelas igrejas e irmãos que nos ajudam financeiramente, pelo
aumento no valor das ofertas. Ainda não alcançamos o 100% do que julgamos precisar para
desenvolver o nosso ministério, mas além das ofertas fixas, Deus tem feito, como sempre
em nosso ministério, os seus milagres. Por isso, por sua graça, estamos supridos e bem.
Isso porque não somente as vossas ofertas nos sustentam, mas também as orações que
são dirigidas ao SENHOR por nós.

Pela verdade do evangelho,
Pastor Rubens da Silva e família.
E-Mail: pastorrubens@ymail.com - Whatsapp - 91 987579230; Apoio: Bradesco Poupança AG.
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