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Terças, culto de Oração, 19h30.
Quintas, culto de Doutrina, 19h30.
Domingo (manhã), EBD, 8h30.
Domingo (noite), 18h.
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“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;
mas aquele que não crê no Filho não verá a
vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.”
(João 3.36 – ACF)
BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DOS ADOLESCENTES DA

Homicídio – Caim – Abel – Sacrifício – Adão – Eva

MOTIVOS DE ORAÇÃO
 Vida espiritual dos Batistas da Promessa: avivamento e ânimo
para o serviço no reino.
 Construção do templo da Segunda Igreja: liberalidade e voluntariedade de doadores de materiais.
 Fidelidade para honrarmos com o pagamento do aluguel do
templo da Primeira Igreja.
 Oficiais (pastores e diáconos) Batistas da Promessa: sabedoria
para liderar e ensinar as Escrituras com fidelidade.
 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: perseverança e
fidelidade na defesa da Fé Cristã.
 Missionários: Luzia Gonçalves (nos EUA); Elio Figueroa e família, e
a Missão ‘Plan Amor’ (Ciudad Guaiana, Venezuela); Ezequias Farias e Eduarda Candeia (Goiânia/GO);
 Missionário Maike e família, em Manaquiri/AM, na implantação
do primeiro trabalho Batista da Promessa no estado.
 Famílias da igreja: despertamento para busca espiritual, avivamento e cultos domésticos.
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidar com o que
pertence ao povo.
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabedoria e zelo
para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis aos Textos originais Massorético e Receptus.

Fui um rei poderoso, e todos eram
submissos a mim; mas durante o meu
reinado, eu fui comer capim. Quem sou
eu? Descubra a resposta agora mesmo,
lendo Daniel 4.28-37 e escreva abaixo:
_____________________________________________

“Deste
Deste um estandarte aos que te temem, para o
arvorarem no alto, por causa da verdade”
verdade (Sal. 60:4)

Os Desafios Atuais do
Adolescente
Ad
Cristão
(Abimael Justa)
Carta aos amados Adolescentes
da Igreja Batista da Promessa

Missão de Fé

Batista
da Promessa
Uma Igreja Avivada pelo Poder da Palavra!
Avante na Última Hora!
ACESSE:
BATISTADAPROMESSA.WEEBLY.COM
RIO BRANCO - ACRE

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA PROMESSA
End.: BR 364, s/n, Belo Jardim II Em frente à AMAZONGÁS
Cont.: (68) 99992-4850 (Pr. Petronio) / 98402-8242 (Pr. Ícaro)
___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA IGREJA BATISTA DA PROMESSA

Investigue!

O Estandarte
Adolescente

End.: R. Marivan de Oliveira, nº 27, Nova Estação
Cont.: (68) 99900-7485 (Pr. Gease) / 99911-7281 (Dc. Ítalo)

MANAQUIRI - AMAZONAS

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA PROMESSA
End.: Lago Janauaca – Igarapé Italiana – Com. Italiana
Cont.: (92) 98404-6417 (Miss. Maike Pires)

Copyright © 2020. Todos os Direitos reservados à
Missão de Fé Batista da Promessa e ao autor do Estudo Bíblico.

“Ora, estes [de Bereia] foram mais nobres do que os
que estavam em Tessalônica, porque de bom grado
receberam a palavra, examinando cada dia nas EscrituEscrit
ras se estas coisas eram assim.” (Atos 17.11)
Rio Branco, 02 de Janeiro de 2020.
Olá amados irmãos!
Eu me chamo Abimael e sou um irmão em Cristo.
Esses dois na foto ao lado são minha esposa, Natacha,
e eu.
Esses artigos que vocês ese
tudarão, eu produzo e o irmão
Ícaro enriquece com detalhes e
formatações necessárias para
vos entregar um trabalho de
excelência.
ência. São artigos para
iniciar certos temas. Eles serviserv
rão para vos abrir a curiosidacuriosid
de e, obviamente, vos auxiliar

na caminhada cristã e na defesa da fé.
Atualmente curso bacharelado em Engenharia Elétrica e trabalho como engenheiro trainee em uma empresa da minha área de atuação. Desde a idade de
vocês tive grandes dúvidas a respeito do que eu cria.
Será que eu acreditava numa fantasia? Os cientistas
sempre estão certos? A evolução conforme fui ensinado na escola realmente aconteceu?
Quando tive esses conflitos, obviamente, não fiquei
parado! Eu fui ler a respeito. Mas, me arrisquei muito,
pois deveria ter buscado alguém honesto e de confiança, que me auxiliasse. No auge das minhas dúvidas,
peguei na biblioteca da cidade onde eu morava (na
época eu morava no Quinari) o livro “O gene egoísta”
de Richard Dawkins. Richard Dawkins é só um dos
maiores ateus da atualidade e eu, com minhas dúvidas
de fé, fui buscar justamente no livro de um ateu as
respostas (eu não sabia que ele era ateu). Mas, é impressionante como a graça de Deus é maravilhosa e, ao
terminar o livro, fiquei ainda mais certo de que Deus
existia e que se a evolução, como Richard Dawkins
defendia, existisse, só poderia ser um milagre. Como
poderiam os cromossomos, as abelhas, as plantas, a
composição da atmosfera, a composição dos organismos vivos, as estações, as veias em nosso corpo, os
rios, oceanos, planetas, constelações, o universo inteiro
terem vindo do nada, para nada e por nada? A partir
daí tomei em meu coração o desejo de aprender cada
vez mais, defender a fé com o que posso e ajudar meus
irmãos a trilharem um caminho sobremodo excelente.
Eu nunca procurei uma explicação científica para a
minha fé, porque eu sabia que a ciência jamais poderia
responder essas questões, mas eu queria saber se a
minha crença era racional. Por que a minha fé era diferente da dos muçulmanos, espíritas, etc.? Evidentemente, o testemunho de Deus em meu coração pesou muito, mas, nessa jornada eu tenho saído mais fortalecido
a cada desafio que aparece. Espero em Deus que esses
pequenos artigos façam vocês pensarem seriamente
no Deus que vocês já conhecem e se relacionam. Espe-

ro que brote em vocês um desejo cada vez maior de
cultivar esse relacionamento com Ele e defender a fé
que existe em vocês! Fraternalmente e
em Cristo!
Abimael Justa
Comentarista desta série de estudos bíblicos

Uma Breve Palavra Pastoral
à toda a UNABAP
Queridos adolescentes Batistas da Promessa.
A Graça e a Paz do Senhor Jesus Cristo seja com vocês.
É com muita alegria em meu coração que trago esta
carta escrita carinhosamente pelo irmão Abimael Justa;
ele é um servo fiel a Deus e o testemunho dele é cconhecido por mim, e vários outros irmãos em Cristo.
Neste ano de 2020, deixo vocês nas mãos de um
homem de Deus muito preparado em todos os aspectos para ajudá
ajudá-los a responder e lidar com dúvidas
quanto à fé cristã; todos nós que já passamos pela
adolescência, sabemos como é difícil lidar com estas
mudanças tão grandes e repentinas que acontecem em
nós em tão pouco tempo.
É na escola e entre nossos colegas e amigos e professores não cristãos, que enfrentamos os nossos maiores desafios como discípulos de Jesus Cristo. Principalmente n
nas aulas de história, geografia e biologia,
vocês são expostos a muitos ensinos enganosos como
o evolucionismo, o ateísmo, e outros falsos ensinos.
Diante destas dúvidas, acredito que o irmão Abimael seja a pessoa que Deus usará para que vocês est
estejam prontos, lembrando sempre: “antes, santificai ao
Senhor Deus em vossos corações; e estai sempre preparados para re
responder com mansidão e temor a
qualquer que vos pedir a razão da esperança que há
em vós” (1Ped. 3.15).
Ícaro Alencar
Co-pastor da Primeira Igreja Batista da Promessa

COMEÇE A MONTAR A SUA BIBLIOTECA
E OBTENHA RESPOSTA ÀS SUAS DÚVIDAS!
Adquira esses livros indicados abaixo e
tenha as melhores informações em defesa da fé cristã!
_________________________________________________________________________

Não Tenho Fé Suficiente
Para Ser Ateu
Norman Geisler & Frank Turek
Ideias com o objetivo de destruir a fé cristã sempre bombardeiam os alunos do ensino médio e
das universidades. Este livro
serve como um antídoto excepcionalmente bom para refutar
tais premissas falsas. Ele traz
informações consistentes para
combater os ataques violentos das ideologias
ideol
seculares que
afirmam que a ciência, a filosofia e os estudos bíblicos são
inimigos da fé cristã.
_________________________________________________________________________

Em Guarda
William Lane Craig
Neste livro o autor pretende
oferecer quatro argumentos
plausíveis segundo ele para a
existência de Deus defender a
historicidade da ressurreição de
Jesus e abordar o problema do
sofrimento. Além disso busca
mostrar por que o relativismo
religioso não consegue responder ao desejo de compreender as questões
qu
últimas da vida.

