
1010101010  lllll   DOMINGO, 30 DE MAIO DE 2021

CYAN  MAGENTA  AMARELO  PRETO

“
Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar
para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta
nada os guardas ficarem vigiando.
SALMOS 127, 1-2

funepe.edu.br

DIA 30.05
Nilton de Barros (Alto Alegre)
Selma de Souza Dias
Osmar Pereira Carvalho
Tobias Vergilio Galli Lopes
Mário Ap. Ribeiro

DIA 31.05
Maria Aparecida Calili
Demerval Alexandre Rossi
Bruno S. Oliveira e Oliveira
Teresinha F. Oliveira da Silva

Igreja Batista Memorial
completa 20 anos em Penápolis

Para assinalar o 20º
aniversário de sua organiza-
ção, a Igreja Batista
Memorial no Jardim Ipê,
realiza hoje, às 18h00, culto
de Ação de Graças, com
canções de louvor e adora-
ção a Deus, além da
mensagem bíblica proferida
pelo Pastor Luciano André
de Oliveira, da IB Central
em Lins, convidado para
esta ocasião. Durante o
encontro comemorativo,
serão homenageados
representantes da PIB de
Penápolis, a igreja mãe que
organizou a Memorial, bem
como familiares do casal
Josephina-Elon Faria,
pioneiros do trabalho
evangelístico nesta igreja.
A reunião acontecerá
presencialmente, com
restrição do número de
pessoas, e respeitando todas
as orientações do protocolo
sanitário, porém, também
será transmitida on line pelo
canal da igreja no youtube,
para os que desejarem
participar a distância, deste
momento tão importante
para todos os seus membros.
O templo está localizado na
avenida Wilson Garcia
Sampaio, 195, Jardim Ipê.

Um pouco de história da Igreja
A Sra. Josephina Faria (falecida em 15.11.2008) e esposo Elon Faria

(falecido em 14.09.1999), foram pioneiros no trabalho de evangelização
naquela localidade, que a princípio era denominada Congregação Batista
do Jardim Ipê afiliada à Primeira Igreja Batista em Penápolis, a qual adqui-
riu o terreno e nele construiu um salão no piso térreo onde foram iniciadas
as reuniões e cultos, e no piso superior um apartamento para residência
pastoral. Consta na 1ª Ata da assembleia extraordinária realizada em 26 de
maio de 2001, que 55 pessoas integraram o grupo de membros fundadores.

Após alguns anos, foi construído o novo templo com maior espaço e mais
adequado para acolher os antigos e novos membros, além de visitantes que
são sempre bem vindos. A construção foi parcialmente, concluída em seu
interior, restando terminar a área externa.

Ao longo destes 20 anos, a igreja contou com três pastores que assumi-
ram o ministério pastoral: Pastor Maurílio Andrade da Silva, Pastor Mário
Luiz Silva, e atualmente, Pastor João Marcos Barbosa que está em Penápolis
há três anos.

Segundo ele, a IB Memorial exerce um papel relevante nas áreas espiri-
tual e social na cidade, principalmente para a comunidade próxima ao
bairro. “Esta data é muito importante para todos os membros de nossa
igreja, que nesta oportunidade agradecem a Deus por sua existência, com a
certeza que até aqui nos ajudou o Senhor e grandes coisas Deus ainda fará
através desta igreja”.

Atualmente, a Memorial também mantém uma frente missionária em Cam-
po Largo, Piauí, coordenada pelo missionário penapolense Josuel B. da
Silva, que atua no trabalho de evangelização naquela cidade. Estando há
apenas três anos em Penápolis, o Pastor João Marcos explicou que não foi
possível realizar os projetos que planejava junto à igreja, para a
evangelização e atendimento social aos moradores do bairro, pois infeliz-
mente, a pandemia que já está no segundo ano, impediu que grande parte
do trabalho fosse realizado, disse João Marcos.

A igreja deixou de se reunir presencialmente durante alguns meses do
ano passado, assim como neste ano também. No período de proibição de
abertura  dos templos religiosos, os cultos aconteciam somente on-line, e a
pouco mais de um mês, as reuniões voltaram a ser presenciais com número
restrito de pessoas, respeitando o protocolo sanitário.

O grupo de Mulheres Cristãs em Missão (MCM) promovia antes da
pandemia curso de artesanato na igreja, aberto para as mulheres da igreja
e da comunidade em geral, sendo que os produtos são vendidos para os
membros da própria igreja, com recursos destinados para Missões Nacio-
nais e Mundiais.

No próximo dia 12 de junho, o grupo MCM realizará em seu templo, das
8 às 11h00, outro bazar missionário, que é aberto a toda a população
penapolense. Haverá grande quantidade de roupas, calçados, femininos,
masculinos e infantis, utilidades domésticas e outros itens, com recursos
também destinados ao trabalho de Missões.

Pastor João
Marcos

Barbosa: “A
IB Memorial
é relevante

espiritual-
mente e

socialmente
para a
comunidade

que reside
próximo ao
templo”

Bodas de Seda
Comemoraram ontem (29), 41 anos de casados, o casal

penapolense Edith-Hugo Crepaldi. A feliz união foi compartilhada
com o carinho dos filhos Rosália Cristina e Rodolfo Crepaldi.

Em data significativa, o casal também recebeu cumprimentos
afetuosos da

Sra. Emília Torrezan (sogra)
e de Agnaldo Lopes (genro),

com as bênçãos de Deus!

“Não é sobre um templo,
mas sobre o tempo. Há 20 anos
(2001-2021) nos reunimos e hoje
festejamos nossa história. A Graça de
Deus e nossa união para adorá-lo e
compartilhar bons momentos entre nós
é o motivo de nossa festa.
Parabéns, somos Memorial!”

sicredi.com.br


