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Editorial

O pastor, suas atribuições
e os deveres da igreja
“E ele designou alguns para apóstolos, outros para
profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores
e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra
do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.”
Efésios 4.11 e 12

O pastor dentro da sua casa deve ser: Vigilante - Ele deve
estar sempre atento às ciladas que o inimigo arma para
destruir sua casa e sua reputação. Não espancador Pastores que batem em suas mulheres e espancam seus
filhos não temem a Deus. Bom governador de sua casa
tendo os filhos em sujeição com modéstia - o pastor deve
ser exemplo dentro de casa tendo a admiração e
obediência dos membros de sua família sem se
envaidecer por isso.

Editorial
O pastor deve estar em dia com sua formação doutrinária
e espiritual. O pastor deve ser apto a ensinar. Apesar do
que muitos pensam o pastor deve estar atualizado com
os acontecimentos no mundo. Política, utilidade pública,
leis e principalmente assuntos teológicos, são assuntos
que ele precisa estar inteirado para instruir a igreja.
O pastor é conhecido dentro e fora da igreja e para
manter um bom testemunho deve ser: irrepreensível;
marido de uma só mulher; sóbrio e não dado ao vinho;
honesto; hospitaleiro; não cobiçoso de torpe ganância
nem avarento; não contencioso.
A Bíblia também nos ensina vários princípios de como as
ovelhas devem se portar diante da autoridade de uma
liderança.
A obediência e a submissão faz com que o pastor cumpra
seu propósito com alegria e não gemendo. Lembrando
que ser submisso é obedecer mesmo quando não
concordamos com a opinião do líder, a não ser que as
suas atitudes estejam em contradição com o que diz nas
escrituras.

Editorial
As ovelhas precisam aprender a colocar em prática o que
o pastor ensina e viver se espelhando em suas
qualidades. A boa ovelha tem as mesmas características
do seu pastor.
A igreja precisa urgentemente aprender que precisamos
cuidar daquele que cuida de nós, que nos ensina e está a
nossa disposição, porque apesar da unção que está
sobre o anjo da igreja, ele continua sendo uma pessoa
como qualquer outra que tem momentos bons e ruins,
que tem uma vida própria e precisa da sua privacidade e
do seu descanso.
Luciano da Silva
Vice-presidente da Igreja Batista Adoração

Agenda de Oração
"Orai sem cessar.” (1 Tessalonicenses 5:17)

Pelo pastor e sua família;
Pelos ministérios de nossa igreja;
Pelos membros e congregantes de nossa igreja
e seus familiares;
Pelos aniversariantes do mês;
Para que Deus continue trazendo provisão para
nossa igreja;
Para que Deus levante pessoas para trabalhar em
todas as áreas;
Para conseguirmos nossa sede própria;
Pelo nosso bairro, nossa cidade, nossa nação e
nossos governantes;
Pelos cultos e projetos da IBA.
Faça o seu pedido aqui

Escala de Serviço
Domingo - 26/06

Ministério Adoração
Rony

Ministério Estevão
Marcos
Valéria
Joice

Quarta - 29/06

Ministério Adoração
Luciano

Ministério Estevão
Josy
Wellington

Sexta - 01/07

Ministério Adoração
Luciano
Pr. Lívio
Dayane

Sábado - 02/07

Ministério Adoração
Luciano
Pr. Lívio
Dayane

Domingo - 03/07

Ministério Adoração
Luciano
Pr. Lívio
Dayane

Quarta - 06/07

Ministério Adoração
Jenifer

Ministério Estevão
André
Ramiro
Joice

Ministério Estevão
André
Ramiro
Joice

Ministério Estevão
André
Ramiro
Joice

Ministério Estevão
Wellington
Nice

Atividades
Sexta, Sábado e Domingo às 19h30

01 a 03
JULHO

Congresso Adoração
01/07 – Sexta – às 19h30 – Preletor Pr. Arismar Cândido
02/07 – Sábado – às 19h30 – Preletor Bruno Lage
03/07 – Domingo – às 19h30 – Preletor Bruno Lage

Sexta-feira - Apartir das 20h

08
JULHO

Projeto Alimentando Vidas
Entrega de alimento para moradores em situação de rua.
Saiba mais com o Wellington

Sábado - 13h15

09
JULHO

Encontro de Casais
Cada casal trazer um prato de salgado para
confraternização.

Sábado - 20h

16
JULHO

Festa Caipira
Cada família trazer um prato típico para confraternização. Venha a
caráter.
Veja como participar com a Gleici

19h

30
JULHO

Projeto Nova Chance
Visita ao Centro de Tratamento Ibituruna.
Saiba mais com o Fabrício

IBA News Informa
PROGRAMAÇÕES:
Todo 1º domingo do mês – Ceia do Senhor
Todo 2º domingo do mês – Cesta Básica
Quarta – às 19h30 – Campanha Batalha Espiritual
Domingo – às 9h – Escola Bíblica
Domingo – às 19h30 – Culto de Louvor e Adoração

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
A IBA oferece atendimento psicológico para membros
e todos da comunidade que quiserem marcar um
horário. A psicóloga ajuda o paciente a falar sobre
seus problemas e a lidar melhor com momentos de
dificuldades e doenças.
Mais informações fale com o pastor Lívio

CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Caso tenha ocorrido alguma alteração nas informações,
como telefone ou endereço, clique no botão abaixo, para
atualizar seus dados.

Atualizar meus dados

Pequenos Grupos de Comunhão

Faça contato e participe!
PG ADULTOS
Terças às 19h30

PG KIDS
Quartas às 19h30 (sempre na igreja)

PG JUVENTUDE
Sábado às 20h

Mais informações: Pr. Lívio (33) 98803-8207

Pequenos Grupos
Gente cuidando de gente! Participe!

Aniversariantes
"Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós,
por isso estamos alegres". (Salmos 126:1)

Junho
03 Débora Vitória de Paula F. Dias
11

Eliza Mara Barbosa Rocha

27 Josué dos Santos Barbosa
28 Ronny Mendes
29 Iasmin da Silva

Julho
07 Pedro Renan Mendes do Nascimento
11

Laudiane Rodrigues do Nascimento

12

Luiz Antônio de Oliveira Amaral

20 Dayane Luiza de Oliveira
23

Genilde Amaro de Oliveira

23 Samuel de Oliveira Castro
26 Valdeci Morais de Oliveira
30 Kayron Emanoel de Oliveira

Receba o abraço da IBA!

Faça Sua Contribuição
Esta obra é mantida pelo seu dízimo e suas ofertas.
"Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam
ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a
sua generosidade resulte em ação de graças a Deus.
2 Coríntios 9:11
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Igreja Batista Adoração
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PASTOR LÍVIO MENEZES LEAL

Contatos do Pr. Lívio
Menezes Leal

Facebook

Instagram

Whatsapp

GLEICIELI AMARO DE
OLIVEIRA LEAL

Contatos da Gleicieli Amaro
de Oliveira Leal

Facebook

Instagram

Whatsapp

Estamos aqui por você e para você!

Sobre nós

Igreja Batista Adoração
Avenida Vereador José Fernandes, 74, Esperança –
Governador Valadares - Minas Gerais – CEP: 35058-040

VER NO MAPA

Nossos horários:
Domingo:
09h - EBD
19h30 - Culto
Quarta-feira:
19h30 - Culto

Siga-nos nas redes sociais

Facebook

Instagram

Youtube

Desenvolvido por: S23 Publicidade

Whatsapp

