Tema do ano

Seja bem-vindo a 2016!

É com muita alegria no coração que apresentamos aos irmãos as programações que cada
organização planejou para o novo ano. São diversas atividades cuidadosamente preparadas
para o bom andamento da causa do Senhor aqui em Niterói, no Brasil e no mundo.

Louvamos ao Senhor por ter colocado diante de nós uma visão específica para os tempos
futuros, ou seja, que devemos ser “uma igreja comprometida integralmente com Cristo,
formadora de discípulos que sejam referência para a sociedade”. Além desta visão, temos
também uma importantíssima missão a cumprir, que é “Proclamar o evangelho, fazendo
discípulos e promovendo a adoração, a edificação e o serviço”.

Reconhecemos que, para o cumprimento da visão e missão ora propostas, precisamos ser,
antes de tudo, “Transformados pelo poder do reino de Cristo”, como diz o versículo escolhido
pela nossa Convenção Batista Brasileira para 2016, e ter na mente a certeza que “o reino de
Deus não consiste em palavras, mas em poder” (1Co 4.20).

Para este ano temos, também, a oportunidade de colocar em prática os valores que estão
ligados à nossa visão e missão. São eles: Ensino bíblico de qualidade – principalmente através
do que é ministrado na Escola Bíblica Dominical; Proclamação do Evangelho de Cristo;
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Adoração e Louvor como estilo de vida; Proclamação missionária; Prática da oração e jejum;
Ensino da prática da evangelização; Plantação de igrejas; Fazer discípulos multiplicadores;
Família, como projeto de Deus; Valorização da vida e bem estar do ser humano; Comunicação
do Evangelho através de todas as mídias; Incentivo à prática da vida devocional (meditação,
oração e jejum).

Esperamos colocar em prática esses valores, a fim de que haja em nós um crescimento
espiritual aprovado pelo Senhor.

Um fraternal abraço,

Seu pastor e amigo,
J. Laurindo

Tema: “Transformados pelo poder do reino de Cristo”

DIVISA: “Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder” (1 Co 4.20).

VISÃO: “Uma igreja comprometida integralmente com Cristo, formadora de discípulos que
sejam referência para a sociedade”

MISSÃO: "Proclamar o evangelho, fazendo discípulos e promovendo a adoração, a edificação
e o serviço”

VALORES:

Ensino bíblico de qualidade.
Proclamação do Evangelho de Cristo.
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Adoração e louvor como estilo de vida.
Proclamação missionária.
Prática da oração e jejum.
Ensino da prática da evangelização.
Plantação de igrejas.
Fazer discípulos multiplicadores.
Família, como projeto de Deus.
Valorização da vida e bem estar do ser humano.
Comunicação do Evangelho através de todas as mídias.
Incentivo à prática da vida devocional (meditação, oração e jejum).
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