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DEVOCIONAL
RELACIONAMENTO DISCIPULADOR
“[...] Que buscais? E eles disseram: Rabi,
onde moras?
[...] e ficaram com ele aquele dia”.
Jo. 1.38-39
Ao ouvirem seu testemunho a respeito
do Senhor Jesus, dois discípulos de João
Batista não titubeiam, mas O seguem. Ao
vê-los, o Senhor pergunta: “que buscais? ” E
eles respondem: “onde moras? ”. O diálogo
não é funcional, utilitarista e tampouco
pragmático. Preste atenção nestes termos
pois, eles refletem os nossos dias atuais.
Vivemos em um mundo urbano
individualista, onde a nossa aproximação
do outro é em função daquilo que
poderemos obter dele segundo os nossos
interesses individuais.
“O que vocês buscam ao Me buscar? O
que vocês querem? ” Eles poderiam ter
respondido: “que o Senhor nos dê pão, ou,
queremos ser curados, ou ainda, arrumanos um emprego”. Mas a resposta deles
foi: “onde o Senhor mora? Queremos
estar contigo! ” Por outro lado, o Senhor
Jesus poderia ter visto neles mão de
obra em potencial para Seu projeto de
evangelização, porém, o Senhor vê neles
seres humanos carentes de um bom e
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iluminado diálogo, eles buscam presença
e não resultado. Então, Ele os leva para a
sua própria casa e passa o dia inteiro com
eles. Em consequência desse encontro,
desse diálogo, desse dia juntos, eles se
tornam Seus discípulos.
Esse é o método de Jesus, através do
relacionamento, conhecendo e dando-se
a conhecer Ele escolhe e forma os seus
discípulos! A base é o relacionamento e
não a troca utilitarista.
Pedidos de oração:
Que o Senhor nos ajude a entender a
importância dos relacionamentos para
alcançar o homem pós-moderno através
do Evangelho.
Que cada cristão esteja disposto a
compartilhar sua vida com outros que
necessitam conhecer a Cristo.

Pr. Jesus Aparecido
Presidente da CBN
Anápolis/GO
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EVENTOS
31ª ASSEMBLEIA GERAL DA CBN

A 31ª Assembleia Geral da CBN ocorrerá
juntamente com as celebrações dos 50
anos da Ormiban, na cidade de Poços de
Caldas em Minas Gerais.

INSCRIÇÕES ABERTAS
Só terão acesso ao local do eventos os
congressistas devidamente inscritos e
identificados. As vagas são limitadas, faça
sua inscrição o quanto antes e garanta sua
presença.
CLIQUE AQUI E FAÇA SUA INSCRIÇÃO AGORA!
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EVENTOS
XV CONFEBAN - FORTALEZA/CE
INSCRIÇÕES ENCERRADAS
Visando o bom andamento e execução
do Congresso não serão disponibilizadas
novas vagas.
Dúvidas ou informações deverão ser
encaminhadas ao e-mail suporte@cbn.org
ou WhatsApp 61 3321-8557.
ESPAÇO MULHER

Toque na imagem acima e siga a União
Feminina Batista Nacional no Instagram.
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ESPAÇO JAMI
JUNTA ADMINISTRATIVA DE MISSÃO

ESPAÇO LERBAN
LIVRARIA EDITORA RENOVAÇÃO
BATISTA NACIONAL
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INFORMAÇÕES E
RELATÓRIOS

PLANO COOPERATIVO

É a ferramenta de custeio do programa
convencional aprovado pela Assembleia.
Tem como objetivo a expransão do Reino
de Deus e da obra Batista Nacional.
Somos cerca de 1.800 igrejas em todo
o Brasil que contribuem com a execução
dos trabalhos convencionais e o sustento
dos projetos missionários, desenvolvidos
pela JAMI, em cerca de 23 países.
Atenção! Os boletos do Plano
Cooperativo de 2021 foram enviados por
e-mail. Caso não tenha recebido, entre
em contato, no e-mail cbn@cbn.org.br,
solicitando seus boletos.
Para mais informações ou segunda
via do boleto toque ou clique aqui para
acessar nosso site.
Toque para acessar o site.
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INFORMAÇÕES E
RELATÓRIOS

APP BATISTA NACIONAL

Desenvolvido em parceria com a
Inchurch, o app Batista Nacional
estará disponível para Android e IOS
em breve.
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INFORMAÇÕES E
RELATÓRIOS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA - SEDELIM

Confira os treinamentos feitos pelos
treinadores voluntários espalhados por
todo o país.
Toque para visualizar os
treinamentos
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ARTIGO
CELEBRAÇÕES RELIGIOSAS COMO
“ATIVIDADES ESSENCIAIS”
Embora tenha muita vontade de fazê-lo,
não vou discutir a legitimidade dos projetos
de lei aprovados durante a pandemia
para que as igrejas permaneçam abertas,
imunes aos decretos de governadores
e prefeitos para restrição de atividades
econômicas e sociais. Já que, por iniciativa
de parlamentares evangélicos, eles foram
sancionados e estão em vigor, me limitarei a
sugerir ações que deem sentido ao adjetivo
“essencial”.
Se o culto público é uma atividade
essencial, que ele promova...
Toque para ler na íntegra no
blog Batista Nacional.

Pr. José Carlos da Silva
3º Vice-presidente da CBN
Brasília/DF
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PARCEIROS
APELO À SANIDADE EM TEMPOS DE
COVID-19
O Brasil está
prestes a entrar
em colapso geral
no seu sistema de
saúde. A tragédia
ocorrida
em
Manaus ameaça
se repetir em
todos os estados
da
Federação.
Alcançamos
a
terrível marca de 265.500 mortos e uma
média móvel diária de 1.497 óbitos. Segundo
alguns pesquisadores e infectologistas,
março está se configurando como o mês
mais trágico desde o início da pandemia.
“Uma casa dividida contra si mesma não subsistirá”

toque para ler na
íntegra.

Aliança Cristã Evangélica
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ESTAMOS
CONECTADOS
Siga nossas
redes e fique
por dentro de
todo conteúdo
batista nacional.
Toque para acessar
o conteúdo.

www.cbn.org.br
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