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Tempo de se adaptar e testemunhar 
 

Também na Espanha, infelizmente, já é assunto a pandemia da Covid -19. E alguns irmãos estão nos escrevendo e ligando para 
perguntar sobre como estamos por aqui. 
 No dia 14 deste mês, o governo espanhol decretou estado de emergência em todo o país e a determinação é de isolamento (permanecer 
em casa) visando combater o avanço do vírus.   
 Nós estamos bem, orientados e apoiados pela nossa Junta de Missões Mundiais e s eguindo as diretrizes da Federação de Igrejas 
Evangélicas da Espanha com respeito aos trabalhos com a igreja.   
 Em um pronunciamento nacional recente, o Ministro do Interior aqui da Espanha declarou que o país vai controlar as fronteiras  terrestres 
com os países vizinhos, Portugal e França. A cada dia fica mais restrita a circulação marítima e aérea. E existe a possibilidade de 
ampliar o tempo de quarentena de 15 para mais dias. Em menos de uma semana o número de contágios mais que dobrou.  
 Temos acompanhado as notícias e sabemos que no Brasil a situação está tomando também proporções mais sérias. O desafio é de 
todos nós! 
 Vamos precisar mais da graça do Senhor nesse tempo para manter a tranquilidade, paciência e disciplina e estar em reclusão, a fastados 
de contato com a vida social. 
 Temos cuidado muito da nossa alimentação, da rotina diária, com alguns exercícios físicos (descer e subir as escadas do prédio), ter 
tempo devocional em tranquilidade, aproveitando para ler e estudar mais, preparar recursos par a os líderes, orando e intercedendo pelas 
necessidades que chegam (e que são muitas).  
 Quanto ao trabalho, estamos em contato com os l íderes que temos assessorado utilizando as videoconferências, o mesmo fazemos com 
o discipulado. 
 Preparamos a mensagem que deveríamos entregar na Celebração da Missão no Rincón de La Vitória Orientamos o missionário Paulo 
Silva para preparar também uma palavra de ânimo aos irmãos e, assim, manter o grupo unido e alimentado espiritualmente.  
 Pedimos a você que redobre as orações por nós, pela Espanha e toda a Europa. Sentimos a falta de fé, da presença de Deus nessas 
horas na vida do povo em geral. E, como igreja do Senhor, temos a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas.  
 Na manhã em que escrevi este artigo, ao descer as escadas para meu exercício do dia, encontrei a senhora que faz a limpeza outra vez 
trabalhando, pela terceira vez na semana. E como não é o habitual, perguntei e me interessei em saber se morava longe e como fazia 
para vir. E ela disse que o jeito era vir para não perder o trabalho. No final da nossa conversa eu lhe disse: "Que Deus te proteja." E ela 
riu. Com certeza ela não esperava essa palavra. Ore para que os crentes possam aproveitar esse momento para dar testemunho do  amor 
e da esperança em Cristo. 
 Sylvia Ramiro 
missionária na Espanha e esposa do Pr. Marcos Bonfim 
 
Acesse https://missoesmundiais.com.br/ e saiba mais sobre os projetos da Junta de Missões Mundiais 

 

 
Bazar do DEPI – Dia 11/04 – 8h 

Colabore com este Ministério trazendo suas 

doações em bom estado aqui na igreja, roupas, 

calçados, brinquedo utilidades do lar, etc...   
 
 

 

 
 
 
 

Envie seu motivo de oração, sua sugestão, reclamação ou pergunta para: 

falecom@batistacentral.com.br ou para (19) 99235-0239 (Whats) 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmissoesmundiais.com.br%2Fnoticias%2Feventos%2F378-campanha-2020&psig=AOvVaw1T5kuarlGQRf5-_hUPjS-R&ust=1582896753206000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi5gY7s8ecCFQAAAAAdAAAAABAI
https://missoesmundiais.com.br/
http://its-a-chaotic-wonderland.blogspot.com/2011/11/wardrobe-fever.html


Marque uma visita ou 
uma conversa na igreja 

 

 

 
 

TERÇA-FEIRA 
 

Online 

TERÇA-FEIRA   
  
 
Online 

 

TERÇA-FEIRA  
 

Em formaçãoSEXTA-FEIRA  

 SEXTA-FEIRA   99663-0035 
 

TERÇA-FEIRA  
 
 
Online  

QUINTA-FEIRA    
 

Online  

 

 
 

 

Dia 05 de Abril (Hoje) 
Joel Mariano da Silva 
98112-3866 
Susan Elizabeth A. Soares 
  
Dia 06 de Abril (Seg) 
Eric Alessandro Picoli  
98770-7526 
Dia 08 de Abril (Qua) 
Michele Carina A. Cipriano  
99747-1783 
Yung Felipe Garcia 
99103-2863 

 

Dia 09 de Abril (Qui) 
Eduardo Pereira 
99411-9262 
Samuel Jesuíno Teixeira 
99174-8243 
Dia 11 de Abril (Sab) 
Rodolfo Teodoro de Camargo 
99270-0904 
Thiago Luiz Empk de Oliveira 
99734-5041 
 
 

 

 
 

                    AGENDA FIXA DA SEMANA 
 

Domingo:  09:00h - Culto 
                  10:00h – EBD / Culto Hispano 
                  18:00h - MCM                
                  19:30h - Culto 
Segunda:  19:00h  - Clubinho  

 
 
Terça:       20:00h – PG  
Quarta:     19:30h – CCC  
Quinta:      19:30h - Quinta do Somma  
Sexta:        Livre 
Sábado:     10:00h - Ensaio Equipe de Louvor 

CONTRIBUIÇÃO POR DEPÓSITO  
OU TRANSFERÊNCIA 

Bradesco: Ag:317 - C/C: 22190-2  
CNPJ: 47.717.012.0001/03  
Envie comprovante para: 

financeiro@batistacentral.com.br 
ou foto do comprovante 

 para o Whats: (19) 9 9235-0239 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

PARA SE TORNAR UM MEMBRO DA IGREJA BATISTA CENTRAL:  Se você já decidiu se tornar um membro da Batista 

Central, seja através do batismo, ou mesmo se está vindo de outra igreja, você deve marcar uma conversa com um dos 

pastores. Isso pode ser feito por e-mail  ou através de mensagem pelo celular:  
 

✓ Pr Renaldo  -  (19) 9 9286-9973 (SMS e Whats) -          renaldo@batistacentral.com.br 

✓ Pr Davi  -         (19) 9 9154-9940 (SMS, Whats e Telegram)  -  davi@batistacentral.com.br  

 

 

FAÇA PARTE DE UM PEQUENO 

GRUPO PERTO DE VOCÊ! 


