Boletim Mensal de Notícias

O Báculo
Sejam bem-vindos ao novo boletim da Igreja
Anglicana Reformada
Tenho recebido vários pedidos por
parte de líderes e membros da
igreja que desejam receber mais
notícias do que está acontecendo
na IAR.
Tenho percebido que existe uma
necessidade crescente de abrir
novos canais de comunicação e
diálogo entre os membros da igreja.
Ao mesmo tempo, nem todos
acessam regularmente o site
(http://igrejaanglicana.com.br/)
onde atualizamos a informações
semanalmente.
Ao mesmo tempo, o site contém a
Agenda das atividades que vou
realizando,
como
PresidenteModerador da IAR.
Contudo, percebo o desejo de
muitos de estar em dia com a vida
da igreja. Isto é positivo, na
verdade, é muito positivo.

Por este motivo, decidi começar a
escrever um boletim episcopal a
partir de onde mantenho um
contato mais próximo com todos os
membros,
congregações
e
ministérios da igreja.
Assim, desejo que Deus possa
ajudar-nos a que, juntos, possamos
discernir os tempos em que
vivemos como família de Deus.
Ao mesmo tempo, desejo que este
boletim esteja aberto a sugestões,
questões e comentários. Eles
ajudarão a que possamos conhecer
com maior clareza a vontade de
Deus.
Finalmente, tenho a certeza de que
Deus está abrindo novos caminhos
para a nossa amada Igreja
Anglicana Reformada.
Que Deus sempre esteja contigo,

+Josep M Rossello .
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CONFERÊNCIA + SÍNODO
O Conselho Permanente, nas suas
reuniões de Maio e Junho, tomou a
decisão de que a conferência anual
será novamente em Bragança
Paulista. Será nos dias 1 a 4 de
Novembro de 2012.
Os preços combinados até 1 de
outubro são:
- Pessoa: 200 reais
- Casal: 300 reais
A partir de 1 de outubro, serão:
- Pessoa: 300 reais
- Casal: 400 reais
Neste valor, está as comidas, a
hospedagem, e os materiais do
Sínodo.
Este valor pode ser pago em x4 vezes.
Se deseja pagar este valor parcelado,
por favor, contate com Renata que
está coordenando a conferência.
Fone: (11) 7896-6152
e-mail:
marinarenataoliveira@ig.com.br
O Sínodo acontecerá durante a
conferência. A Proposta de Cânones,
a ser aprovada pelo Sínodo, pode ser
encontrada neste link:

No dia 5 de Julho estarei viajando à
Inglaterra até o dia 16 de Julho. Nesta
viagem, estarei me reunindo com
bispo John Fenwick, bispo da Diocese
do Norte da Free Church of England
(http://www.fcofe.org.uk/).
Esta reunião é fruto dos contatos
mantidos com a FCE no último ano.
No último Sínodo (Julho 2011), foi
aprovado que os bispos tivessemos
contatos com outras igrejas
anglicanas reformadas ao redor do
mundo, com vistas a uma possível
afiliação, devido ao processo incerto
com a AMiA (Missão Anglicana nas
Américas).
Também, estarei participando, como
Bispo Advogado por América Latina,
na reunião global da NAMS
(http://namsnetwork.com/).
NAMS tem mostrado um grande
interesse em nosso trabalho
missionário e deseja colaborar
conosco nos próximos anos.
OREMOS pela reunião com o bispo
Feswick e as futuras relações com a
Free Church of England.
Também, OREMOS pela reunião de
NAMS e o futuro de NAMS no Brasil.

http://issuu.com/igrejaanglicana/docs
/proposta
Mais informações serão enviadas nos
próximos meses.
OREMOS pelo Sínodo e a
Conferência, e todos os preparativos
deste evento tão importante.
VIAGEM À INGLATERRA

2 | Julho 2012

A REVISTA “OS ANGLICANOS”

Estamos produzindo o número 2 da
revista da Igreja Anglicana
Reformada, e precisamos de sua
ajuda.
Este número tem como tema as
“missões,” se deseja escrever um
artigo sobre este tema, ou enviar
fotos, ou notícias da sua
congregação. Por favor, escreva para
o Editor da revista, Renan Almeida:
renan.mcir@yahoo.com.br
Esperamos lançar a mesma ainda
este mês.
~~~~~
DOAÇÂO DE LIVROS
Temos conseguido um ano mais
doações de livros, tanto da editora
reformada “Banner of Truth,” como
da editora carismática ‘Sovereign
Trust.’
Se você ler inglês, e vai estar presente
na conferência, poderá receber uma
doação de livros.
~~~~~
EVANGELIZAÇÃO E MISSÕES
Com o desejo de desenvolver e
crescer as comunidades locais, estarei
visitando todo terceiro domingo a
congregação “Imago” de São José
dos Campos (SP).
Também, espero poder estar a cada
dois meses em São Paulo, dando uma
força na Comunidade Anglicana
Carisma.
Se deseja participar destas iniciativas
missionárias; por favor, contate com
o Pr. Ricardo Ramos

(rikaaramos@hotmail.com) ou o Pr.
Marcelo Lemos
(marcelolemos.editor@hotmail.com)
ORDENAÇÕES
A Equipe de Liderança aprovou a
ordenação ao diaconato de Maicon
Morais, pastor local da Comunidade
Anglicana de Brasília.
A ordenação terá lugar no próximo
dia 15 de setembro em Brasília.
OREMOS por Maicon Morais e sua
família, e o trabalho na frente da IAR
em Brasília.
~~~~~
NOMEAÇÔES e INVESTIDURAS
Em conformidade com os Cânones da
igreja, Bruno Leandro, seminarista da
Igreja Anglicana Reformada, será
investido ministro leigo, como Pastor
Local, neste mês.
Bruno tem plantando uma
congregação na cidade de Caruaru,
no interior de PE. Está realizando os
seus estudos no Seminário
Evangélico Congregacional da sua
cidade desde 2011.
OREMOS por Bruno Leandro e sua
família, e o trabalho na frente da IAR
em Caruaru.
~~~~~

LICENÇAS MINISTERIAIS
O Concílio Missionário tem concedido
uma licença ao ministro leigo, Pr.
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Pedro Paulo (Pepê), por questões
pessoais e de saúde a pedido do
mesmo.
Ele está precisando de 1,000 reais
para poder fazer uma cirurgia
urgente.
Se tem como ajudar ao irmão, por
favor, escrevam diretamente a Pepê
no seguinte e-mail:
pepedespachante@hotmail.com
OREMOS por Pepê e sua família para
que possam melhorar suas condições
profissionais e sua saúde.

Joender Luis Goulart apresentou sua
renúncia, como membro da IAR, e se
afilou à Igreja Nacional do Senhor
Jesus Cristo.
Desejamos que Deus abençoe ao
irmão na sua nova caminhada.
~~~~~
BONS DESCONTOS EM LIVROS
Recentemente, cheguei a um acordo
com uma distribuidora evangélica em
São Paulo pela qual os ministros da
Igreja Anglicana Reformada
receberão descontos a partir 25% até
40% do total do valor de livros
cristãos.

EXCARDINAÇÃO

NOTAS IMPORTANTES:
Por favor, caros irmãos, não esqueçam de enviar os dízimos das congregações
locais para a conta geral da Igreja Anglicana Reformada do Brasil. Se sua
comunidade local ainda não está recebendo dízimos, agora é um bom momento
para começar a ensinar e dizimar a congregação local.
A conta geral da IAR é a seguinte:
Banco Itaú
Agência: 0007
Conta-Corrente: 02453-2
Nome: Igreja Anglicana Reformada do Brasil

ü

O Site da Igreja Anglicana Reformada foi atacado na semana passada, e
o site esteve fora do ar por vários dias.

ü

Veja os vídeos dos nossos líderes sobre temas diversos:
http://igrejaanglicana.com.br/home/visite-a-nova-secao-dos-videos/

ü

Vejam o novo vídeo que fiz sobre os 39 Artigos:
http://www.youtube.com/watch?v=gwgMAawT5N8
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