SÃO MIGUEL DO TAPUIO, FEVEREIRO DE 2019
Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se! (Filipenses 4.4)
A graça e a paz do Senhor Jesus!
Com alegria no senhor quero compartilhar as definições referentes a Segunda Igreja Batista
(SIB) a qual eu tenho servido desde 2016 e nos últimos meses fiquei liderança, desde que
ficamos sem pastor. Eu sou muito grata a Deus pelo tempo que ele me permitiu servir na SIB. E
ainda que as notícias sejam tristes para mim, a bíblia nos diz para nos alegramos no
Senhor,cremos que Deus está no controle e sabe o melhor para nós. Os irmãos e eu tínhamos
expectativas que viesse algum voluntário da Primeira Igreja Batista (PIB), que é a igreja mãe,
para nos ajudar até dezembro e depois dá continuidade aos trabalhos, mas não foi o que
aconteceu.
Por não haver voluntário na PIB, o Pastor Juscelino sugeriu como solução levarmos os irmãos
da SIB para se congregar na PIB. Porém não era o que desejávamos, pois éramos a única igreja
desse bairro, mesmo assim encerramos as atividades da SIB dia 27 de janeiro. Todos os irmãos
ficaram tristes. Nós já iniciamos o processo de transição dos irmão para a PIB, mas alguns
irmãostêm resistido. Eu tenho conversado com eles e orado para que todos decidam de fato
congregar na lá e que haja verdadeira adaptação. Por enquanto, apenas 8 pessoas da SIB têm
se envolvido nas programações da PIB.
Quanto a mim, uma vez que as coisas tomaram esse caminho, entendo que não devo
continuar aqui. Pretendo ficar apenas até o final de março para ajudar no processo de
transição. Depois, tirarei minhas férias em abril, para me recuperar emocionalmente. E estou
orando em relação as propostas recebidas, pedindoque até o início do mês de maioDeus nos
dê a direção de um novo campo.
Estarei colaborando com os trabalhos da PIB no tempo que me resta por aqui. Dia 10 iniciamos
uma Escola Bíblica Dominical infantil e estou apoiando também nos trabalhos com jovens e
adolescentes.
Manterei os irmãos informados sobre esse processo de transição. Grata por suas orações e
ofertas voluntárias, Deus continue os abençoando.
MOTIVOS DE ORAÇÃO
*Gratidão pelos trabalhos que foram desenvolvidos pela SIB.
*Pela minha vida (minhas emoções, definição de novo campo missionário)
*Pelo processo de transição dos irmãos para a Primeira Igreja Batista (acolhimento e
adaptação).
Abraço carinhoso,
Iraneide Inacio da Silva.

