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O Boletim 
 

JORCOM-PUBLICAÇÃO DOMINICAL – 22 de Março de 2020 

SER UMA IGREJA MISSIONÁRIA - NOSSO PROPÓSITO MAIOR. 
Missionários da JMM 

adotados em outros Países 
 

BURKINA FASO - Pr. “Pedro, Clara, Mateus e Filipe 
Lourenço” (Sustento integral). 

ESPANHA - Élber Machareti. 
ÍNDIA -  Missionários “Charles e Camila”. 

INDONÉSIA - Missionários “Ruth e Boaz” . 

LÍBANO - Pr. “Joshua Luiz Rodrigues” (Sustento integral) 
LETÔNIA - Pr. Hans Gilson Behrsin e Família.  

ORIENTE MÉDIO - Pr. “Levi” e Família. 

REFUGIADOS - Pr. Edilberto Junior e Priscila Busto.  
SENEGAL - Missionários “Saulo e Sara”. 
 

Parcerias com Missionários 
em outros Países 

 

ÁFRICA - “Pr. MZ.” 

MOÇAMBIQUE - Pr. Carlos Nogueira e Zeza.  
(Palavra da Vida Moçambique).  

ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA - Pr. “MZ.” 

PERU - Missionária Rosimeri e Pr. Griff. 

Missionários adotados 
em outros Estados do Brasil 

 

AMAZONAS - Missionário Zevaldo                   
Aldeia Indígena Sateré-Mawé.  

GÓIAS - Pr. Nivaldo e Janeci - Missão Aliança 

de Esperança. 

RIO GRANDE DO NORTE - Missionários 

Aluísio e Sandra - Monte Alegre. 
RIO GRANDE DO SUL - Pr. Milton Campos       

Cidade de Canela. 

TOCANTINS - Pr. Robson Rocha e Família  
Lar Batista F. F. Soren – JMN. 

Missões Urbanas da IBPSB 
Capelania Hospitalar  

HOSPITALAR - Capelã Adail Freitas Bastos   

Hospital Estadual Rocha Faria.                 

Missão da IBPSB 
Jardim das Hortências – Cpo. Grande 

 

Pr. Valmor Paulo de Sousa. 

 

Parcerias com Organizações 
Missionárias 

 

AMIGOS DO SERTÃO - Pr. Marcos Mattos. 

CRISTOLÂNDIA RJ – JMN. 

CRUZADA ESTUDANTIL PARA CRISTO  

Missionárias Liége Lopes e Camila Paes. 

MISSÃO EVANG. OPERAÇÃO REDENÇÃO 

MISSÃO PORTAS ABERTAS - Igreja Sofredora. 

 

Missionários e Projetos adotados 
por membros da igreja 

 

EPHATA - Projeto com Surdos do Senegal.  
ORIENTE MÉDIO - Projeto Pequenos do Reino. 

PEPE - CHILE - Projeto de Educação Pré Escolar.  

PROJETO NORTE DO IRAQUE  
SENEGAL - Pr. “Thimóteo e Esposa”.  

TAILÂNDIA - Pr. Gladimir e Família.  
 

          DA MESA DO PASTOR - Hélio Filho Pinheiro. 
Nota do pastor Valdemir: Como não vamos ter o nosso culto coletivo neste domingo, vamos usar o “da 

mesa do pastor” de forma virtual, isto é, estará apenas acessível pela internet. Tomei a liberdade de copiar 
o que foi escrito pelo teologando Hélio, nosso Diretor de Visitação. 

DEUS ESTÁ DO NOSSO LADO. 
O medo faz parte da alma humana e, em alguns momentos, de maneira necessária . Quando natural, 

ele pode nos ajudar a nos livrarmos das ciladas obscuras de um mundo caído, mas é este mundo caído, por 
causa do pecado, que faz com que o medo se torne algo paralisante, um ladrão da alegria e da fé. 

Diante do que estamos vivendo precisamos manter a fé, então... 
1- Aproveite para orar com maior intensidade. Mesmo não saindo de casa, do seu quarto, você 

pode orar pela sua Igreja, pela sua rua, seu bairro, nosso Estado, país e pelo mundo. Mas quando você orar, 

vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no 

secreto, o recompensará. (Mateus 6:6)  
2- Siga de maneira sóbria e sem alarde as orientações das autoridades. Oremos por elas também. 

Como bem citou a irmã Miriam, oremos pelos médicos, enfermeiros e por todos os profissionais da saúde  - 
Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todas as pessoas. (1 

Timóteo 2:1)  
3- Não estar na Igreja (no templo) não significa que deixamos de ser nascidos de novo, novas 

criaturas e sal da terra. Como disse a nossa irmã Jucélia, temos agora a ótima oportunidade de orarmos em 
nossas casas, cultuarmos com os nossos cônjuges e filhos. 

4- Esta pandemia vai passar. Isto é certo. Muitos morreram e, infelizmente, outros morrerão, 
quem sabe conhecidos nossos. A nossa esperança, o nosso clamor deve ser o de pedir misericórdias a DEUS 
para que isto não ocorra, mas não há como fugir ao peso da realidade. Em JESUS aprendemos a sair da ilusão 
e a certeza de que ELE está conosco é que faz toda a diferença (Salmos 46). Só os Decretos Divinos não 

passam, como declarado por JESUS em Mateus 24.35 - O céu e a terra passarão, mas as minhas 

palavras jamais passarão". 
5- E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em 

Cristo Jesus. (Filipenses 4:7)  
Então, no dia mal pensemos coisas boas. Crendo sempre.  
Amém. 
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