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Toque Africano na Música-Tema
Servir através da obra missionária para mim é um privilégio sem tamanho. Usar a música como um veículo
para missões é um presente que Deus me deu nessa caminhada. Eu sei que essa canção chega para
muitas igrejas e abençoa muitas pessoas, que eu não consegui alcançar fisicamente. Eu sei que essa
canção também vai ser um ânimo e um gás para os missionários que estão no campo. Eu oro por eles
também. Isso é um presente que Deus tem me dado. E participar disso mais uma vez é algo que eu só
agradeço a Ele. Quero um dia ter a oportunidade de visitar um missionário ou ir para algum lugar dar
capacitação através da música, através do talento que recebi de Deus. É uma alegria sem tamanho dizer
que “viver para mim é Cristo e nele vou permanecer”, como diz essa canção. E levar a todo mundo, através
da música, essa alegria de Jesus. Cantar sobre a alegria que Jesus nos transmite, ou cantar sobre alegria
de caminhar com Jesus, cantar sobre o contentamento, é algo maravilhoso. E porque nem sempre as coisas
vão bem, mesmo assim há contentamento no nosso coração, e a gente se alegra em Jesus. Isso é um
desafio para a vida cristã. Expressar isso em forma de canção para mim foi uma motivação. O processo
criativo foi bastante desafiador, porque eu não queria que essa música soasse triunfalista, até porque esse
não é o Evangelho de Jesus. O texto do apóstolo Paulo lá em Filipenses não está falando disso também. É
uma linha tênue, porque às vezes a gente pensa que a alegria só é possível em meio a triunfos. Então o
meu primeiro desafio foi na composição, na estrutura da letra não parecer que a vida do crente é só alegria.
O desafio musical foi trazer um pouquinho da música africana. Eu consegui trazer isso junto com o coro
infantil da AMIS – Associação Morumbi de Integração Social, uma Ong que nós temos na Igreja Batista do
Morumbi e que trabalha com crianças. A gente atende por semana mais de 500 crianças. Eu convidei o coral
da AMIS para cantar junto com a gente. A intenção foi apresentar a realidade do Evangelho e deixar claro de
que Jesus é a nossa alegria, mesmo que os dias sejam difíceis por aqui na nossa caminhada.
Alexandre Magnani – compositor e cantor

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)
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FAÇA PARTE DE UM PEQUENO

99663-0035

GRUPO PERTO DE VOCÊ!

Dia 29 de Março (Hoje)
Leticia Soares Batista
99870-1515
Mauciris Francisco dos Santos


3466-6331

Reinaldo Pellegrini
99204-8741
Dia 30 de Março (Seg)
Fabio Gennaro Alves
99611-3977
Jorge Humberto Lima
99727-0792
Neide Rute Hilbert Pinto
99224-5559
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

Sonia Regina da S. Almeida
99905-0832
Victoria Giovana L. Castilho
99248-2550
Dia 01 de Abril (Qua)
Rafael Bernardino da Silva
99188-9613
Dia 03 de Abril (Sex)
Adriano Ap. Luiz
99303-3771

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

Marque uma visita ou
uma conversa na igreja

