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O CONTEÚDO

Dia dos pais

8 anos da Igreja Batista
Nova Esperança
em Piumhi-MG

Contato e redes sociais

DIA DOS PAIS
No domingo, dia 09/08, após vários meses devido a pandemia - realizamos uma atividade
especial
durante
o
culto.
Fizemos
uma
homenagem aos pais, orando por eles e
entregando uma lembrancinha em nome da
igreja. Foi um culto muito bom, com a presença
de 18 pessoas, Cantamos hinos que exaltam a
Deus, nosso Pai Celestial, lemos a Palavra de Deus,
Agnes leu uma poesia e Annelise cantou com
Débora o hino "Glória ao Teu Nome". Por fim,
preguei uma mensagem em 2 João 2.4-6 sobre o
"Andar na Verdade".
No fim do culto, todos os pais presentes
receberam uma caneca com protetor feito pela
irmã Fran. Foi uma grande bênção!
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ANIVERSÁRIO DE 8 ANOS DA
IGREJA BATISTA NOVA ESPERANÇA
No dia 27 de agosto nosso trabalho
missionário aqui em Piumhi completou 8
anos desde o primeiro culto em 2012.
Diante disso, no domingo dia 30, realizamos
um culto de ação de graças ao Senhor por
esta grande vitória alcançada. Pela primeira
vez, devido a pandemia, não realizamos uma
conferência e as igrejas da região não
estiveram presentes. Foi diferente, uma
comemoração
mais
interna
entre
os
membros e frequentadores da igreja.
Vários irmãos cantaram hinos de louvor ao
Senhor e assistimos a várias mensagens de
pastores amigos e da região da Canastra que,
direta ou indiretamente, têm relação com
nosso ministério aqui, inclusive o Pr. Josias
Andrade que seria nosso preletor.

Foi uma grande bênção e os irmãos ficaram
muito felizes a animados com estas mensagens.
Além disso, foi bastante interessante o fato de
que quase todos os pastores citarem 1 Coríntios
15.58 que foi, justamente, o texto que escolhemos
para representar a ocasião.
Preguei uma breve mensagem em Esdras 3.8-12
sobre o lançamento dos alicerces do templo em
Jerusalém após os setenta anos de cativeiro e
apliquei sobre este momento de reconstrução
que vivemos com a reabertura dos templos e a
alegria provinda disso, misturada com a tristeza
pelos meses de isolamento, as perdas de vidas e
da fé por parte de muitos e os desafios que virão
na reconstrução da obra daqui para frente. Foi
um bom tempo de reflexão para todos nós.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e
constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
1 Coríntios 15:58
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