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Bola rolando...

“Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma 

coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre”.

1 Coríntios 9.25 NVI

Em clima de Copa do Mundo, vamos ao melhores momentos do nosso bimestre!

Todo mundo sabe o que um time campeão precisa estar bem organizado. Por isso no 

mês de maio fizemos o “mutirão do contentor” e colocamos a equipe toda para suar a 

camisa na reorganização de nossos materiais e acessórios de ministério. Somos gratos a 

Deus por todos os recursos que Ele tem dado ao nosso ministério e queremos ser 

campeões na mordomia cristã.

Tempo de foco, concentração e alegria com a juventude da nossa igreja local. No 

acampadentro temos tempo de aprofundar um pouco mais nas estratégias de Deus para 

uma vida íntegra. Desta vez o tema foi Honestidade. Demos um cartão vermelho para a 

mentira... e segue o jogo.

Há momentos em que a competição precisa ficar de lado e a cooperação entrar no 

jogo. Principalmente em família! Os irmãos da Igreja Batista Metropolitana nos chamaram 

para falar sobre "resolução de conflitos" em seu retiro de famílias e, com alegria, 

aceitamos o convite!

E teve gente treinando forte, individual e coletivamente, para participar de um dos 

eventos mais esperados de Junho (e do ano!!). Se você pensou na Copa... ERROU! 

Estamos falando do IntegrAção CB! Uma competição entre igrejas com Clubes Bíblicos: 

memorização de versículos, música, torcida e mais. Mais de 180 pessoas compareceram 

e foram encorajados pela palavra do pastor David Merkh Jr., e pelo exemplo dos que 

deram seu melhor nas competições. E por aqui não teve zebra: a Comunidade Cristã da 

Família se sagrou tetracampeã.
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E como o tempo 

de repouso e 

recuperação 

também são 

fundamentais, no 

final do mês de 

junho tiramos 

duas semanas de 

férias em família. 

Descansamos, 

passamos um 

tempo especial 

com amigos mais 

chegados que 

irmãos e 

voltamos para 

continuar na 

corrida “a fim de 

ganhar o prêmio 

do chamado 

celestial de Deus 

em Cristo Jesus” 

(Fp 3.14).

Outra parte da equipe seguiu 

150km até Macia para continuar 

o Projeto Tito, dedicado ao 

treinamento de pastores de 

igrejas moçambicanas. Em 

parceria com o ministério Pregue 

a Palavra do Brasil, cremos que o 

treinamento vai se refletir em um 

futuro saudável e bíblico para a 

juventude cristã de Moçambique.

Mas nem só de grandes eventos vivem os atletas. São as disciplinas e a 

prática contínua, o ritmo de jogo, que garantem os bons resultados. 

Assim seguimos firmes nos discipulados semanais, nas atividades de 

capelania, no serviço em diferentes ministérios na igreja local, nas visitas 

à igrejas, nas reuniões de planejamento e avaliação.

É um grande privilégio estar no time de Jesus!

Um grande privilégio ter você conosco nessa 

equipe campeã!

Nossa parceria pelo Reino faz diferença.

A seguir e servir a Cristo,

FAMÍLIA GOMES
Enéias Jr., Bibiana, Ester Nyeleti, Elisa Tsakissa e Mateus Nyiko

E VAI BRASIL!!!
“Convocamos" uma torcida de jovens discípulos e amigos 

para torcer pelo Brasil nesta Copa... Temos reforço!
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