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Curitiba, 07 de novembro de 2017.

DIA BATISTA REGULAR e ANUIDADE AIBREB
Aos amados PASTORES e IRMÃOS das IGREJAS BATISTAS REGULARES DO BRASIL,

Somos extremadamente gratos ao Senhor pela oportunidade de nos unirmos em Igrejas que pregam
o Nome do Senhor Jesus Cristo por todo o território nacional, e, especialmente, pela participação
da sua igreja em nossa associação.
Pensando em reforçar essa união, a assembleia da AIBREB, reunida em Águas de Lindóia, SP, em
abril deste ano, criou o DIA BATISTA REGULAR.
Este será o dia em que vamos celebrar nossa IDENTIDADE, nossa UNIÃO e nossa HISTÓRIA! Estamos
incentivando cada Igreja Batista Regular no Brasil a usar deste dia para promover esses
ensinamentos ao nosso povo. É muito animador saber que há irmãos em todo o nosso país que tem
o mesmo pensamento e o mesmo objetivo diante de Deus. Assim, poderemos trabalhar mais
contentes para o Senhor e seremos mais fortes.
O DIA BATISTA REGULAR deve ser comemorado no terceiro domingo de novembro de cada ano.
Incentivamos os pastores a usarem um tempo no culto deste domingo para falar do envolvimento
da igreja no movimento Batista Regular, mostrar fotos do início da igreja, falar da nossa associação,
e mostrar como a igreja se relaciona com os Batistas Regulares. Para ajudá-lo, com a cooperação da
equipe da Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador, BA, criamos um pequeno vídeo que conta
nossa história: http://bit.ly/DiaBatistaRegular. O pastor pode usá-lo no culto e divulgá-lo à vontade!
Neste dia, também, recolheremos a nossa ANUIDADE. Para que possamos manter nossas atividades
como associação, a assembleia também votou para que as IBRs de todo o Brasil cooperem
financeiramente com a AIBREB, somente uma vez ao ano, com o valor equivalente a R$ 2,00 (dois
reais) por membro da igreja. Este é um valor muito acessível a todas as igrejas, que vai suprir as
necessidade da associação. Coopere! A participação de cada igreja é importante.
Para quaisquer outras informações ou dúvidas, por favor, acesse nosso site (aibreb.org.br) ou nos
escreva. Estamos à disposição de todos.

Em Cristo, e na Sua Obra,
PAULO CESAR BONDEZAN
Presidente da AIBREB
(41) 99865-8107

“Eu neles, e tu em mim, a fim de sejam aperfeiçoados na unidade...”
João 17.23
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