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SEGUNDA IGREJA BATISTA EM BARRA DO PIRAÍ 
Uma Igreja Relevante para nossa geração 

Informativo Semana 10 de fevereiro de 2019

SIBBP

Missão da Igreja: Fazer discípulos de Cristo que vivam os propósitos de Deus na Igreja e no mundo.

Pr Celso Fortunato Sequeiros Martinez • Rua José Alves Pimenta, 890 – Matadouro Tel. 24420421/24432840 – E-mail: sibbp@oi.com.br - Site:http://www.sibbp.com.br 



ANIVERSARIANTES DE  FEVEREIRO 

  

 

       

 

 

 

 

  

                                                                                                                                            

14/02                                                                                                                                                                                             
Almir de Oliveira Chagas                                                                                                                                                           

Gabriela Pinheiro Rodrigues                                                                                                                                                      
Giseli Vicente de Sousa Dantas                                                                                                                                                 

Milena Gonçalves Dias 

15/02                                                                                                                                                                                            
Gilson da Silva Deusechi                                                                                                                                                            

Rafael Fernandes Miccichelli 

16/02                                                                                                                                                                                        
Celso Fortunato Sequeiros Martinez   

                                                                                                                                         
Edgar Rodrigues Diniz                                                                                                                                                          
Elder Alves Marques                                                                                                                                                               

Maria Aparecida da Silva Vieira 

17/02                                                                                                                                                                                              
Heider da Rocha Rosas     

                                                                                                                                                         
Ivanil de Souza Montella  

                                                                                                                                                        
Viviane Lopes Bueno

10/02                                                                                                                                                                                                 
José Anacleto Garcia 

11/02                                                                                                                                                                                              
Emanoelle Saraiva da Rosa Verissimo     

                                                                                                                                    
Leandro Peres dos Santos 

12/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sonia Maria de Moura 

13/02                                                                                                                                                                                           
Denise Maria de Oliveira Silva 

                                                                                                                                                 
Leandro da Silva Sousa Nascimento     

                                                                                                                                      
Roseli de Mello Marciano        

                                                                                                                                                 
Vanderlei dos Santos    

                                                                                                                                                           
Vitória Maria Gil Araújo de Souza

ANÚNCIOS 

DÍZIMOS E OFERTAS    AG: 0555/ CONTA POUPANÇA:
32120-6 

SEGUNDA IGREJA BATISTA EM BARRA DO PIRAÍ: CNPJ :29817541/0001-99

IMPORTANTE: COLOQUE SEU COMPROVANTE DE DEPÓSITO NO 
ENVELOPE DE DÍZIMO PARA SER CONTABILIZADO

PROJETO ANATODA 
QUARTA-FEIRA   DE 1830 ÀS 
19:00H

Estamos oferecendo um curso de noivos 
para casais da igreja que pretendem se 
casar. Os interessados deverão dar seus 
nomes para Miriam, a secretária da igreja 



 

Ore por cristão que será julgado por não negar a Jesus 
Do grupo de cristãos presos, Yousef foi o único que não negou a Cristo e será julgado por apostasia 

 
No dia 13 de outubro, o cristão ex-muçulmano Tajadin Idris Yousef, de Darfur (Sudão), foi preso pelo Serviço Nacional de Segurança e Inteligência (NISS, da sigla em 
inglês). A prisão ocorreu durante uma reunião em sua casa em Nyala, quando estava reunido com outros 12 cristãos. Todos foram presos, mas três deles eram das 
montanhas Nuba e foram soltos logo em seguida por ser de família de origem cristã. 

Os outros dez foram transferidos para uma delegacia, onde confessaram que não tinham crescido em uma família cristã, mas sim muçulmana. Por isso, enfrentaram 
ameaças e foram agredidos para renegar a fé cristã. Diante da extrema pressão, nove deles cederam. Então foram acusados de perturbar a paz, tiveram que pagar uma 
multa e foram liberados no dia 21. 

Mas Yousef se recusou a negar a Cristo e foi mantido preso até o dia 22. Ele foi solto, mas recebeu ordem de se apresentar à polícia a cada três dias. Yousef foi informado 
de que será julgado por apostasia, visto que deixar o islamismo é contra a lei no Sudão. Nosso irmão terá sua primeira audiência amanhã (28). A situação tem causado 
medo entre a comunidade cristã, com muitos cristãos se escondendo. Todos eles, sobretudo Yousef, precisam da nossa intercessão. 

Pedidos de oração 
• Clame para que Deus derrame sua abundante graça sobre a vida de Yousef quando ele comparecer à audiência. 
• Peça para que ele permaneça firme na fé e fiel ao Senhor e que o próprio Deus coloque as palavras na sua boca. 
• Ore para que o advogado tenha sabedoria do alto e para que justiça seja feita. 

Fonte:www. portasabertas.org 

http://www.portasabertas.org.br/categoria/noticias/treze-cristaos-sao-presos-no-sudao

