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CONECTADOS
COM DEUS
Aniversariantes
07/7
Alexandre Jorge Santos dos Reis
08/7
Diogo Domingues Alves
Mônica Kuster da Silva
09/7
Maria Elisabete Correa de Souza
Sergio SebasOão Santos da Silva
10/7
Francileide Maria Gomes Mannarino
Marlene Ferreira Dias
11/7
Anderson Vicini dos Santos
Daniel dos Santos Lima Bezerra
Fernanda Goulart Guedes
12/7
Danielle Cardoso da Silva
Danilo Carlos Pinto Bezerra
Fabiana CrisOna Cossenza Braga
Luciana Maria de Jesus BapOsta Gomes
13/7
Leila Coelho Nazareth
Marcio Chaves da Silva
Pr. Marcos Gaudard Corrêa
Maria Neide Andrade dos Santos
14/7
Guilherme Pereira Santos Turibio Gomes
Lucas Novaes Silva
15/7
Antonio Marcos MarOns da Silva
Lídia Ferreira da Silva Maia
16/7
Marcelo Cabral Peixoto
Margarete MarOns e Souza Figueiredo
17/7
Pr. Elísio Corrêa Roza
Maria Marta Ferreira de Figueiredo
18/7
Ester de Oliveira Coragem
Hilda Sertã Alves
Joana D'arc Reis
Thereza Lidia Vicini dos Santos
19/7
Giselle CrisOna Carneiro Carvalho Pinheiro
20/7
Rute Ribeiro Teles da Cunha

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2019.
À
PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MADUREIRA
Rua Andrade Pinto, 28, Praça do Patriarca, Rio de Janeiro,
RJ.
A/c.: Pastor Vilmar Lima da Silva (1o. Vice-presidente)
Anderson Vicini dos Santos (2o. Vice-presidente)
Amados irmãos, graça e paz!
“Sempre damos graças a Deus por todos vocês,
mencionando-os em nossas orações. Lembramos
con<nuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês
têm demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço
mo<vado pelo amor e a perseverança proveniente da
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo” (1
Tessalonicenses 1.3-4 — NVI)”.
Venho por meio desta, na dependência de Deus e sob a Sua
direção, comparOlhar a decisão de me afastar das funções
de Pastor Titular e Presidente da Igreja a parOr do dia 15 de
julho deste ano, conforme ajustado com o Conselho Diretor.
Gostaria de expressar a minha graOdão a Deus e à Igreja
pelo privilégio em servir a Jesus juntamente com os irmãos,
por vinte e seis anos, sendo dois anos como pastor auxiliar
e vinte e quatro anos como pastor Otular.
As raízes da minha família estão nesta amada Igreja, onde…
… Fui baOzado pelo pastor João Carlos Keidann, aos 8 anos;
… Servi como seminarista e fui ordenado ao ministério
pastoral, aos 23 anos;
… Celebramos o nosso casamento;
… Consagramos ao Senhor os nossos ﬁlhos;
… Tivemos a alegria de ver o nosso ﬁlho mais velho sendo
também ordenado ao ministério pastoral.
Carregaremos as marcas desse tempo precioso em nossos
corações!
O senOmento maior dos nossos corações é o da graOdão.
Agradeço a Deus o privilégio de ter servido a Ele junto com
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os amados irmãos. Agradeço o apoio de todos os voluntários e de toda a liderança da igreja durante esses
anos de ministério. Agradeço também o cuidado e sustento que os irmãos dispensaram a mim e à minha
família.
Infelizmente, não consegui realizar tudo o que gostaria, mas agradeço a Deus por tudo o que foi feito e
por ter me ajudado a dar o melhor de mim para a ediﬁcação desta querida Igreja.
Peço perdão por faltas que, involuntariamente, tenha comeOdo e que orem para que Deus me ajude a
viver e servir sempre para a Sua glória e conOnuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus,
meu Senhor (2Pedro 3.18).
Por tudo isso, “eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para
ediﬁcá-los e dar herança entre todos os que são san<ﬁcados” (Atos 20.32 — NAA); aos cuidados daquele
que é o único dono e pastor da Sua igreja, que a amou “e se entregou por ela, para que a san<ﬁcasse,
tendo-a puriﬁcado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como
igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito” (Efésios
5.25-26 — NAA).
Peço também que orem por mim e por minha família diante do novo desaﬁo ministerial para o qual o
Senhor nos chamou: atender ao convite da Igreja BaOsta da Capunga, no Recife, PE, para servir como seu
novo pastor Otular e presidente.
Que os irmãos permaneçam ﬁrmes, “fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da
paz” (Efésios 4.3 - NAA). Que o Bom Pastor os guie na escolha de um novo pastor e que os irmãos sejam
sempre uma Igreja empenhada em fazer discípulos de Jesus que gerem transformação no mundo. Que a
base teológica da Igreja, conOnue sendo o conteúdo inegociável da Bíblia, que é a Palavra de
Deus, interpretada de acordo com a Declaração Doutrinária da Convenção BaOsta Brasileira. Que o seu
foco seja sempre Jesus: Seu exemplo, Seu evangelho, Seus valores e Seu esOlo de vida! Que os irmãos
conOnuem sendo uma Igreja formada por gente que procura amar, servir e seguir os passos de Jesus,
obedecendo seus ensinos; uma Igreja simples na sua estrutura e no seu jeito de ser, porém profunda na
Palavra de Deus e nos relacionamentos; uma Igreja relevante para esta geração e para as futuras gerações.
“Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande Pastor das
ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade,
operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o
sempre. Amém!“ (Hebreus 13:20-21 - Almeida Revista e Atualizada)
Uma vez madureirense, sempre madureirense!
No amor que nos une e sempre nos unirá em Cristo Jesus,
Pastor Marcos Gaudard Corrêa

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MADUREIRA
Rua Andrade Pinto, 28, Praça do Patriarca
Telefone: 3579-9120; WhatsApp: 97286-5156
E-mail: faleconosco@pibmadureira.org.br
Encontros: Quartas, às 19h30;
Domingos, às 10h30 e 19h
Escola Bíblica: Domingos, às 9h e 17h
Para depósitos de contribuições:
BRADESCO: Ag: 0818; C/C 2551-8;
BANCO DO BRASIL: Ag: 1253-X; C/C 43316-0
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