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Alcance Surdos
Você já teve a oportunidade de se comunicar ou ao menos tentar se comunicar com um surdo? Quando não sabemos libras é
difícil, não é? Queremos nos fazer entender e também entender o outro, porém nem sempre é possível. Aprender libras não é
uma tarefa fácil, quem já teve a chance, assim como eu de participar de algumas aulas, sabe disso. Porém pela graça de Deus há
pessoas capacitadas por Ele para aprender essa linguagem e se comunicar com os surdos. Em nossa igreja não temos essa
necessidade, ainda, quem sabe futuramente. Você sabia que existem 9,7 milhões de surdos no Brasil? E que apenas 1% deles foi
evangelizado? Essas pessoas precisam ouvir sobre Jesus, que é transformação e vida. E é por esse motivo que a Junta de
Missões Nacionais atualmente tem 5 projetos de Plantação de Igrejas em Libras e diversos Pequenos Grupos Multiplicadores em
Libras. E esses projetos tem dado frutos. O vídeo promocional da campanha que assistiremos hoje à noite, conta um pouco da
vida de José Acácio, que é surdo, e teve sua vida transformada por Jesus através da missionária Marília Manhães da JMN, do
Ministério com Surdos. É comovente conhecer essa história, ver a alegria dos pais de José, que testemunham sobre a mudança
que Jesus trouxe para seu filho e para sua família. O sorriso do pai do José é emocionante. José aceitou a Jesus e foi batizado,
cumprindo com alegria essa ordenança que Jesus nos deixou. Por meio de José, outros surdos estão conhecendo a Jesus, pois
ele entendeu que todos nós somos missionários, que todos fomos chamados para proclamar a salvação em Jesus. Você pode
contribuir com esses projetos, a sua oferta ajudará a mantê-los. Lembre-se de que os vídeos da campanha são também relatórios
financeiros para as igrejas, pois esses vídeos nos mostram onde a oferta que enviamos está sendo empregada. Porém o mais
importante, o que tem de mais especial nesses vídeos, é poder visualizar o que Deus está fazendo em nossa nação, e isso não
tem preço! Eu já escrevi aqui semana passada, mas escrevo de novo. Deus está trabalhando por nosso povo, não fique de fora.
Assim como o José, hoje no culto da noite alguns irmãos serão batizados. Mais uma demonstração do poder e da graça salvadora
de Jesus que está disponível a todos os que creem. Participe dessa festa espiritual.
Nádia C. Gennaro Alves

Festa da Primavera
Jovens Central - Prol de Missões

SOS
Doação de
alimentos

Ação Central - 07/10
Sua colaboração é muito importante!
Participe!

Dia 14/10 às 20:00h.
Informações: Carol, Maria
Eduarda, João Pedro,
Lucas e Dora!

Cestas a serem entregues aos idosos e
outros necessitados.
Colabore!

NOME:________________________________ PERTENCE A ALGUMA IGREJA? QUAL?_________________________
TELEFONE:_____________________________ MARQUE COM UM "X"
CIDADE:_______________________________ ⃝QUERO FAZER PARTE DESTA IGREJA ⃝QUERO ME BATIZAR
E-MAIL:_______________________________ ⃝QUERO FAZER ESTUDO BÍBLICO ⃝QUERO UMA VISITA PASTORAL
COMO DECIDIU NOS VISITAR?_______________________________________________________________________

TERÇA-FEIRA
Wesley e Adriane
R: Riachuelo, 1005, apto 601
Jd Sta Rosa - 3476-2653

QUINTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

TERÇA-FEIRA
Peron e Evanira
R: Augusto Peterlevitz, 415
Jd Bela Vista

TERÇA-FEIRA

Aline e Carol

Neusa de Lima Diogo

Wagner e Michele

R: Rio Branco, 557
Centro - 3498-1575

R: Alvina Mª Adanson, 604
Jd Bela Vista – 99142-1856

R: Dr Rodney Cordenounse,
356, Jd Terra America II
3407-5717 - Americana

Dia 25 de Setembro (Seg)
Aurelio Origuela
3466-3114
Debora Cristina Giatti
3476-6369
Dia 26 de Setembro (Ter)
Sebastião Rodrigues
3466-2694
Vagner Gian Basso
99114-4171
AGENDA FIXA DA SEMANA
Domingo: 09:00h - Culto Devocional
10:00h - EBD
18:00h - MCA
19:30h - Culto de Adoração
Segunda: 19:00h - Clubinho

Terça:

19:30h - Futebol Jovem
20:00h - PG
Quarta: 19:30h - CCC
Quinta: 19:30h - Quinta do Somma
Sexta:
19:00h - Basquete
Sábado: 10:00h - Ensaio Equipe de Louvor

Dia 27 de Setembro (Qua)
Adriana Daniel de Camargo Silva
3476-4868
Cleberson Vieira da Silva
98144-2074
Dia 29 de Setembro (Sex)
Suely Welsch Liepkaln
3466-5909

CONTRIBUIÇÃO POR DEPÓSITO
Banco Bradesco: Ag:317
Conta Corrente: 22190-2
CNPJ: 47.717.012.0001/03
Favor colocar o comprovante de
depósito nas urnas (gazofilácios).

QUERO FAZER PARTE DA IGREJA BATISTA CENTRAL Talvez você esteja procurando um lugar para servir ao
Senhor. A Igreja Batista Central está de portas e braços abertos! Se você está vindo de outra igreja batista, ou de
outra igreja evangélica, é preciso conversar com o pastor para que você saiba quais os passos que precisa tomar. Se
você quer ser um seguidor de Jesus Cristo e, portanto, quer ser batizado, há sempre um grupo de pessoas se
preparando para batizar. Fale com o pastor! Acima há telefones e e-mails para contato. Marque uma conversa com o
pastor. Você também deve preencher a “ficha de interesse” deste boletim, destacar e depositar na caixa no saguão de
entrada do templo. O pastor ficará feliz em poder conversar com você!

DEIXE AQUI SUA: ⃝SUGESTÃO ⃝CRÍTICA ⃝PERGUNTA ⃝MOTIVO DE ORAÇÃO DEIXE SEU NOME COMPLETO.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

