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

Informativo Semana 14 de abril  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 
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14/04                                                                                                                        
Leonardo Peres dos Santos 

15/04                                                                                                                         
Bruno Alves Matias da Silva                                                                                      

Daiane Cristina de Souza                                                                                         
Heliomar Cardozo Nóbrega Fonseca                                                                        

Isa Maria dos Santos Nóbrega                                                                                  
Judite Fernandes Miccichelli 

16/04                                                                                                                         
Edilson Vieira Figueiredo                                                                                           

Rodrigo de Souza Campista Ferraz                                                                            
Thaísa Nobrega dos Santos Cunha 

17/04                                                                                                                                                                                                 
Eder Melo Silva Rosa                                                                                               

José Ribeiro da Cunha                                                                                              
Maria José Bastos de Oliveira Alves                                                                         

Raysa Tupina Torres                                                                                           
Renata Lee de Castro Volpato                                                                     

Tania Aparecida de Almeida Leal 

18/04                                                                                                                     
Conceiçao Aparecida de Moura Monteiro                                                                

Dayse Nunes de Oliveira Raposo                                                                             
Lucio Ecar                                                                                                               

Maria da Conceição Silva 

19/04                                                                                                                        
Marcelo Viana Dantas                                                                                              

Rayla Moreira Brito da Silva                                                                                     
Regina Célia Galdino da Silva Recaldes  

20/04                                                                                                                        
Nilcea Vitoria de Oliveira do Vale

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

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 

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

Siga nossas redes sociais 
oficiais 

Novo endereço: Rua Morais Barbosa 290, ao lado 
da casa de festas Algazarra
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Casal cristão de Bangladesh é agredido por se converter a Jesus 

!  

Um casal de cristãos foi agredido em Bangladesh na manhã da quarta-feira, 3. Razzaq, de 40 anos, e sua esposa, Rahima Khatun, 30, foram 
severamente agredidos pelo irmão mais novo de Razzaq, Abdur Rashid, e seus amigos. Eles chegaram de surpresa na casa de Razzaq e 
começaram a atacar o casal com armas feitas localmente. Rahima foi atingida ao tentar proteger o marido. Os vizinhos os ouviram gritar por socorro 
e conseguiram deter os agressores. Marido e esposa ficaram gravemente feridos e foram levados ao hospital mais próximo, onde ficaram internados 
por três dias. 

Razzaq não deu queixa de seu irmão à polícia, pois foi ameaçado de morte se o fizesse. Mas, o caso foi publicado em um site de notícias como uma 
briga de família. Razzaq e Rahima moram no vilarejo de Elongipara, no distrito de Kustia, na região oeste de Bangladesh. Razzaq é o primogênito 
de três irmãos e três irmãs. Ele cria galinhas e trabalha como jornalista para o jornal local. É o único cristão da família e sua esposa aceitou Jesus 
recentemente. Rahima foi batizada no dia 2 de abril, um dia antes do ataque. 

Os irmãos de Razzaq estão irados com ele desde que descobriram que ele se converteu ao cristianismo e que tem se reunido com outros cristãos e 
participado de seminários cristãos regularmente. Isso piorou desde a morte de seu pai, pois eles têm tentado tomar o terreno da família à força e 
destituir Razzaq de todos os direitos de herança. Razzaq e Rahima precisam das nossas orações e dizem: “Não nos sentimos seguros morando 
nessa casa”, que é localizada no mesmo terreno que pertence à família e é compartilhada com os outros irmãos e irmãs. 

Fonte: www.portasabertas.org.br 

                                                                                                                                           


