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EDITORIAL

Pr. Richarde Guerra

O guardião
da visão
Certa vez perguntei para alguém qual é o coração
da nossa visão celular e para nenhuma surpresa
minha a pessoa respondeu multiplicação. A
multiplicação é a consequência de uma visão
bem aplicada, mas não o coração. O coração
da visão celular é o discipulado. GC dará certo
se as pessoas forem cuidadas e enviadas para
serem líderes. O líder de GC é o guardião da visão.
Cuidar bem dele e de sua formação por meio
de um discipulado eficaz é o paradigma de um
crescimento sustentável e saudável. Por isso
celebramos esse importante chamado no meio
do povo de Deus nesta edição. Boa leitura!

EDIÇÃO XI
JANEIRO
2O21

Tem novidade
vindo aí!
O canal do YouTube Lagoinha Aviva
vai se transformar no canal oficial da
Lagoinha Global
A Lagoinha Global está em constante
multiplicação e renovação para anunciar o
evangelho ao Brasil e mundo. Neste ano, em
que trabalhamos com o tema “Recomeço”,
acreditamos que o começo traz consigo
possibilidades grandiosas de crescimento.
É por isso que o nosso canal no YouTube
também vai recomeçar e se expandir para
alcançar ainda mais vidas!
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Relançamento
será em breve

A partir do dia 7 de fevereiro, o canal Lagoinha
Aviva, que atualmente guarda os vídeos
históricos dos mais de 60 anos da Lagoinha, se
tornará o canal oficial da Lagoinha Global. Além
de conferir vídeos preciosos que fazem parte
da trajetória da igreja ao longo dos anos, você
passará a acompanhar também as presentes
ações das quase 500 Lagoinhas plantadas em
todo o mundo.

O passado e o presente se unirão
em um mesmo lugar, com um
conteúdo que inspira e edifica

Inscreva-se e
acompanhe

Se você já é inscrito no YouTube Lagoinha
Global, te enviaremos um e-mail com o
link do novo canal para você continuar
nos acompanhando. Se você ainda não se
inscreveu, agora terá a oportunidade de fazer
isso na data do relançamento! Siga o perfil
@lagoinhaglobal nas principais plataformas
digitais e fique por dentro de todos os
detalhes.
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PALAVRA DO PASTOR

Invista em
sua família
Tenha cuidado com os seus,
especialmente os da sua casa,
e você verá toda a sua família
aos pés do Senhor
Estamos na reta final das férias
escolares e este é o momento de avaliar
como estamos até aqui: ficamos mais
envolvidos com as redes sociais e os
divertimentos virtuais ou investimos
tempo para diversão em família e culto
doméstico? Caso a sua resposta tenha
sido a primeira opção, quero incentivar
você a aproveitar os dias finais de
descanso com o melhor investimento que
pode fazer pela sua família.
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Cautela com a tecnologia

Muitas vezes, a família está à frente da televisão
enchendo a cabeça de conceitos satânicos,
agressivos e imorais; outras, pais envolvidos em
excesso de trabalho. Satanás tem estabelecido
frieza nos relacionamentos familiares. A
televisão, a internet e o celular têm tomado o
lugar da comunhão entre os familiares. Tudo
bem acompanhar o avanço tecnológico, mas é
preciso cautela. Que a sua casa seja realmente
um ninho de carinho, afeto e amor.

Que a bondade do Senhor se torne
realidade em seu coração, que você
possa dizer todos os dias: “Eu e a
minha casa servimos ao Senhor”!

Jamais abra mão
dos seus filhos

Independente da idade e da independência
que tenha, o filho não deixa de ser filho. E se ele
morrer sem Jesus, não terá a salvação eterna.
Certamente, todo pai e toda mãe que têm Jesus
Cristo como Senhor na vida deles, deseja ver o
filho salvo, e no que depender desses pais, serão
modelos, ministros dentro da própria casa, pois
sabem que são o testemunho do Pai para os seus.
Mesmo que um filho esteja longe, fazendo coisas
que você não aprova, derrame amor por ele.
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Fale de Jesus
“Como é feliz quem teme ao
Senhor, quem anda em seus
caminhos” (Salmo 128)
Leve seus familiares a Cristo. Não fale
tanto de religião, mas fale de Jesus, o
único e verdadeiro Caminho. Sabemos
que “como termina é que conta”, sendo
assim, encerre este mês deixando
tesouros eternos em sua família. Celebre
a vida e viva cada dia intensamente.
Valorize cada momento da vida, beije e
abrace seus filhos! Beije e abrace seus
pais! Que a sua família viva segundo os
propósitos da Palavra de Deus.
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O papel do
líder de GC
Entenda a importância de
participar de um GC e ser
pastoreado
A Lagoinha possui cerca de 5 mil GCs e em
cada um deles existe um líder disposto
a pagar um preço de oração por sua
vida e por sua família. Segundo o pastor
Flavinho Marques, o líder de GC é aquele
que cuida das pessoas, discipula, prega o
Evangelho e anuncia a boa notícia que é
Jesus. “Os líderes de GC são fundamentais,
pois a Lagoinha é pastoreada por meio
dos pequenos grupos, de casa em casa,
ganhando a cidade, edificando a igreja”.
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Uma família

A Lagoinha tem a missão de alcançar vidas
para Jesus e entende que a maneira mais
eficaz de cumprir sua função é cuidar de cada
um que faz parte desse rebanho. Para que
cada pessoa conheça Jesus de forma mais
profunda e fortaleça sua caminhada cristã é
preciso congregar e participar de um GC. É
no GC que a igreja se torna família e que as
pessoas são cuidadas e pastoreadas.

“E todos os dias, no templo e nas
casas, não cessavam de ensinar, e de
anunciar a Jesus Cristo” (Atos 5.42)

Local de cura

Muitas pessoas já foram restauradas,
conheceram o Senhor Jesus, foram libertas,
firmadas na fé e edificadas por meio dos
nossos GCs. Mesmo com mais de 90 mil
membros, a Lagoinha é pequena o bastante
para se importar com você e sua família e isso
se expressa pelos pequenos grupos que se
reúnem semanalmente para evangelizar e
discipular.
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Faça parte de um GC
Participe de um GC e tenha
a oportunidade de aprender
a Palavra de Deus e crescer
espiritualmente

Quem participa de um GC é cuidado e
preparado para cuidar de outras pessoas.
Tem a oportunidade de ser doutrinado
segundo as verdades das Sagradas
Escrituras. Em um GC estudamos a Palavra
de Deus, crescemos espiritualmente, temos
comunhão com outras pessoas e somos
acompanhados mais de perto em nossa
jornada cristã. A maioria dos GCs está se
reunindo virtualmente. Faça parte de um GC!
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Encontro de
liderança de GC

Dia 01/02, às 19h30, no
templo da Lagoinha Matriz
em Belo Horizonte/MG
Toda a liderança de GC (pastores, obreiros,
líderes de GC, vice-líderes, anfitriões,
supervisores, superintendentes e toda a
igreja) está convidada para o encontro.
O objetivo é alinhamento, edificação e
compartilhamento da visão dos pequenos
grupos da igreja tanto da Matriz quanto
de toda a Lagoinha Global. Caso você
não possa comparecer presencialmente
ao evento assista-o pela Rede Super
de Televisão; pelo Facebook e YouTube
Lagoinha ou YouTube Lagoinha Global.
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Lagoinha Betim inicia curso
no dia 07/02 destinado a toda
igreja, desde o novo convertido
ao crente mais maduro na fé

A chegada do Carisma Start no próximo dia
07/02 é o início de um novo tempo no ensino
da Lagoinha Betim. O curso visa estabelecer
uma rota de crescimento a todos os membros
da Igreja Batista da Lagoinha. O curso percorre
etapas, alcançando desde o recém-convertido
ao crente mais maduro, para que possam
alicerçar a fé e se desenvolverem no ministério.
Não fique de fora. Mais informações:
(31) 99472-2673 / 3532-3416.

Centro-Oeste

Carisma
Start
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Ano novo

A Lagoinha Citrolândia realizou o culto da
virada na comunidade local pela primeira
vez. Um lindo culto foi prestado ao Senhor
com ceia, louvor e dança. A igreja declarou
que o bairro Citrolândia e a cidade de
Betim são do Senhor Jesus. “Passamos os
últimos minutos de 2020 agradecendo e
pedindo as bênçãos e o direcionamento
de Deus para 2021. Foi um marco na nossa
igreja e comunidade”.

Centro-Oeste

Lagoinha Citrolândia (Betim/ MG)
realizou culto da virada pela primeira
vez e o evento foi uma bênção
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Desde o início da pandemia a
Lagoinha Itaúna em parceria
com lojistas do Ceasa distribui
quinzenalmente legumes e
verduras para a população

A Igreja Batista da Lagoinha em Itaúna realiza
desde o início da pandemia um projeto social
de ajuda em bairros da cidade. Em parceria
com lojistas do Ceasa (Centrais Estaduais de
Abastecimento) a Lagoinha Itaúna distribui
quinzenalmente uma cesta de legumes e
verduras para a população da cidade. A equipe
é composta por três voluntários que saem às
ruas para espalhar o amor de Deus a tantas
vidas que necessitam de alimento. A Lagoinha
investe em pessoas!

Centro-Oeste

Espalhando amor
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Grupo de voluntários da
Lagoinha cuida das novas
mamães em Orlando

Estados Unidos

Rodízio do
Amor

Mulheres que acabam de ganhar seus bebês são
acolhidas por voluntários da Lagoinha Orlando,
que as ajudam no início desafiador da
maternidade. Nos primeiros dias de vida do
neném, as novas mamães recebem comida
em casa, auxílio de enfermeiras e até serviços
estéticos para se sentirem melhor. O Rodízio do
Amor é uma forma de cuidar de famílias que estão
longe de seus parentes, levando muito amor e
facilitando a adaptação na nova rotina.
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Ministério de famílias da
Lagoinha Orlando muda
nome e foco de atuação
Unidade, cuidado, pertencimento são
palavras-chave de como será o trabalho do
ministério de famílias da Lagoinha Orlando,
em 2021. A começar pela mudança do nome.
O Home agora é Gerações e passa a trabalhar
com um maior grupo de pessoas. “Queremos
que pais e filhos, solteiros e casados,
homens e mulheres sejam saudáveis e vivam
o propósito de Deus em suas vidas”, diz o
pastor Michael Molinari.

Estados Unidos

Home agora
é Gerações
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Casamento cristão

A escola de noivos é um ministério que
capacita, informa e ensina princípios do
“Autor da Família”, em oito aulas, para
homens e mulheres que escolheram viver
a realidade do casamento. Os alunos vivem
na prática os princípios presentes na Bíblia,
com o objetivo de viver o real casamento
cristão. Famílias cristãs resplandecem a
glória de Deus na terra e espalham o amor
de Jesus! Família sarada, igreja sarada,
comunidade sarada, nação sarada. Tudo
começa na família!

Estados Unidos

Lagoinha Orlando Church –
LOC promove Escola de Noivos
“Tratando o amor com excelência”

Até os confins
da Terra
Lagoinha no Nepal continua
atuante mesmo na pandemia

Grande BH

EDIÇÃO XI
JANEIRO
2O21

As igrejas em Kathmandu, capital do Nepal e nas
montanhas estão servindo de suporte para a
comunidade. São distribuídas centenas de kilos
de alimentos, amparando os mais necessitados
e também progredindo com o Reino de Deus
em todo país. O desejo é construir mais igrejas,
bem como um posto de saúde e escolinha para
crianças de 0 a 5 anos. Se você deseja contribuir
de alguma forma, entre em contato com o
pastor Lázaro pelo instagram: @lazarosoares
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Gratidão e alegria

A Lagoinha Angola está concluindo a
construção da igreja localizada na cidade
de Lobito, em Benguela. A igreja não
possuía chão, teto, janelas nem banheiros.
Mas nada os impedia de adorar e louvar a
Deus com alegria. As mãos se levantavam
no sol ou na chuva e os joelhos se
dobravam no chão com pedras. Nossos
irmãos angolanos estão transbordando
gratidão! Somos um. Um só corpo, um só
coração.

Grande BH

Lagoinha Angola avança na
construção do local de culto
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Tempo de comunhão e
alinhamento entre pastores da
sub-regional

A sub-regional da Grande BH liderada pelo
Pr. Lucas Rodrigues se reuniu na Lagoinha
Horto para agradecer a Deus pelas vitórias
conquistadas em 2020 e compartilhar os
alvos e projetos para 2021. Pastores e líderes
confraternizaram e profetizaram que em
2021 Deus fará maravilhas em suas igrejas e
ministérios. O encontro foi marcado por
gratidão e expectativa.

Grande BH

Expectativa
para 2021
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Brilhando a
luz de Cristo
O pastor Richarde Guerra tomará
posse na Academia de Letras, Artes e
Cultura do Brasil no dia 21/03/21, em
Belo Horizonte/MG. A Academia de
Letras, Artes e Cultura do Brasil tem o
propósito de promover essas três áreas
dentro e fora do Brasil e tem
parcerias na África,
Argentina e em vários
países da Europa.

Grande BH

“Devemos ser relevantes em
todas as esferas de influência da
sociedade”
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Extenso currículo

“É uma oportunidade de brilhar a luz
de Cristo no mundo influenciando
diferentes esferas da sociedade”

Fazendo a diferença

Pastor Richarde foi indicado, passou pelo
teste, foi selecionado e no dia 21/03 toma
posse com uma cadeira vitalícia na Academia
de Letras, Artes e Cultura do Brasil. “É uma
oportunidade de brilhar a luz de Cristo no
mundo influenciando diferentes esferas da
sociedade. Aceitei em função da percepção
de que temos que ser relevantes em um maior
número possível de esferas da sociedade.
Glória a Deus por tudo isso”, finaliza pastor
Richarde Guerra.

Grande BH

No ano passado o pastor Richarde foi
indicado à Academia de Letras, Artes e
Cultura do Brasil por sua produção de
literatura e história em quadrinhos e
também por sua formação científica. “A
minha produção transita correlatamente
nas três áreas: letras (por causa dos meus
livros publicados), artes (histórias
em quadrinhos e jogos) e cultura (formação
química)”, comenta Richarde.

Uma virada
de ano de
bênçãos

Matriz
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O tradicional Culto da Virada da Lagoinha matriz
aconteceu de forma diferente em 2020, com
inscrições limitadas e distanciamento. Os fiéis que
conseguiram se inscrever para comparecer
presencialmente, viraram o ano em oração, como em
todos os anos. Com muito louvor e
adoração, o ano da promessa deu lugar ao ano do
recomeço em nossa casa. O culto teve uma
transmissão especial via YouTube e Rede Super, com
apresentações de repórteres e interação
com telespectadores.
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Celebrações
de aniversários

Por meio de devocionais, vídeos e
cartas, ovelhas recebem porção
da Palavra de Deus

Pastor Márcio
abastece fiéis

Matriz

A Lagoinha matriz esteve em festa nos
primeiros dias de 2021. Os pastores Renata
Valadão e Flavinho Marques comemoraram
mais um ano de vida. Casada há 45 anos com
o pastor Márcio Valadão, a pastora Renata
soprou as velinhas no dia 10 de janeiro,
enquanto o pastor Flavinho comemorou 35
anos de vida no dia 3 de janeiro. Celebramos
a vida e o comprometimento de cada um
deles com o Reino de Deus.

O período de pandemia tem nos afastado
fisicamente de muitas pessoas nos últimos
meses. Nosso amado pastor Márcio Valadão
tem cumprido o isolamento de sua casa, mas,
ainda assim, tem trabalhado arduamente para
cada área da igreja, como sempre fez. Em
vídeos quase diários nas redes sociais, além
de devocionais por escrito, por e-mail e para o
Lagoinha.com, o pastor tem abastecido suas
ovelhas com mensagens que vêm direto do
coração de Deus.
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Lagoinha
como suporte
Belo Horizonte está sob novo decreto de
fechamento devido à pandemia. Embora as
igrejas tenham autorização para se
manterem abertas e recebendo fiéis com
as devidas limitações, sabemos que muitos
dos membros da casa sentirão o impacto
do fechamento. Por isso, a igreja continua
fornecendo cestas básicas e materiais de
higiene pessoal, além de atendimentos
pastorais on-line e presenciais.

Matriz

Em novo fechamento do comércio
de BH, igreja se mantém ativa ao
auxílio aos membros

Comunhão
nos GCs

Lagoinha Macaíba (RN) promove
Treinamento de Líderes de GC

No dia 17/12/20 a Lagoinha Macaíba (RN)
realizou um treinamento para líderes de GC
que contou com a participação de líderes,
co-líderes e pessoas que estão sendo
avaliadas para assumirem novos GCs. A
ministração ficou por conta do pastor Jadson
Lima, da Lagoinha Natal, que falou a respeito
da formação, caracterização e perfil dos
GCs da Lagoinha. Foi um momento de
muito aprendizado e comunhão entre os
participantes.

Norte e Nordeste
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Parabéns à
Lagoinha Belém

Lagoinha Belém completa dois
anos e comemora crescimento

A Lagoinha Belém completou dois anos
de provisão, milagres sobrenaturais e
mover de Deus. Em Belém já estão em
funcionamento os projetos Infância
Protegida, AMGI, Éden e os Gcs . Como
o lema da Lagoinha diz: “Grande para
servir e pequena para se importar”. A
igreja expressa gratidão a Deus e aos
nossos queridos pastores Márcio Valadão,
Emerson Caetano e Maxwell Barros.

Norte e Nordeste
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Novos membros

A Lagoinha Mossoró realizou no
dia 19/12/20 mais um aulão de
consolidação. Cerca de 30 pessoas
foram consolidadas e agora
são membros da Lagoinha. Acesse
o Instagram da Lagoinha Mossoró e
fique por dentro de todas as atividades
da igreja: igrejalagoinhamossoro

Norte e Nordeste

Aulão de consolidação da
Lagoinha Mossoró integra
novos membros à igreja
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Projeto da Lagoinha Canoas para
mulheres resgata princípios
poderosos de honra a Deus
Lagoinha Canoas iniciou ano passado o
“Experiência da Mesa”, projeto para as
mulheres da igreja. O primeiro Brunch foi
para as mulheres líderes de ministérios
e GC da Lagoinha Canoas. A preletora
Roberta, que esteve na casa de mentoria
da Deviw Titus, em Dallas, aproximou as
mulheres na profunda "Experiência do Lar"
onde resgatou princípios poderosos de
honra a Deus em todas as atividades de
cuidado e proteção da família.

Sul

Experiência
da Mesa

Um novo ano nos impulsiona a traçar
novas metas, planos, projetos, e, assim,
apresentamos a Deus todas as nossas
expectativas. Pedir ao Senhor é bíblico,
conforme aprendemos com o apóstolo
Paulo em Filipenses 4.6: “Não andeis
ansiosos por coisa alguma; antes
em tudo sejam os vossos pedidos
conhecidos diante de Deus pela oração
e súplica com ações de graças”. Pedir é
diferente de entregar. Quando pedimos,
solicitamos algumas coisas a Deus.
Quando entregamos, passamos aquela
situação para as mãos Dele.

Sul

A importância
da entrega

Sul
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Mutirão de
empregos
Lagoinha Tatuí possibilita
oportunidade para quem
procura trabalho

No mês de dezembro, a Igreja Batista da
Lagoinha de Tatuí realizou o 1º Mutirão de
Empregos, em parceria com o Projeto
Semear no Concreto e plataforma
Trabalha Brasil. Foram realizados mais
de 70 cadastros de currículos. O evento
também contou com palestras para atender
profissionais desempregados e divulgação
de vagas na região. “Queremos ser uma
ponte para a realização dos sonhos das
pessoas que buscam oportunidades de
trabalho”, afirma o Pr. Asafe.

Sul de Minas e leste de São Paulo
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Desfrutando das belezas naturais que
o Senhor fez, os jovens do Legacy da
Lagoinha Santos tiveram uma noite especial
no dia 11/01 no Legacy Beach. Na praia, eles
tiveram um momento de comunhão e muita
diversão por meio de brincadeiras, jogos,
vôlei e futebol. O encontro contou com a
participação dos pastores Daniel e Renata.

Nossos jovens
fazendo a diferença
na cidade de Santos

Ajustando
a visão!

A Lagoinha Bragança Paulista promoveu um
Master Class em uma noite de grande
aprendizado com o renomado baterista
Cleverson Silva. Houve interação dos
participantes com perguntas e respostas
e o testemunho de Cleverson deixou todos
impactados com o que Deus fez na vida dele
por meio de sua fidelidade em louvá-Lo.

Sul de Minas e leste de São Paulo

Comunhão na praia

Lagoinha Varginha leva Palavra
de Deus, alimento espiritual e
físico à comunidade
Com o propósito da unidade e amor em
Jesus Cristo a Lagoinha Varginha realiza
uma vez por mês o “Ponto de Gratidão”. O
projeto tem o objetivo de assistir e levar
alimento espiritual e físico às famílias da
cidade. Todo o ministério se reúne com a
comunidade levando a Palavra de Deus,
louvando, aconselhando, doando itens
novos, seminovos ou usados e servindo
um lanche.

Sul de Minas e leste de São Paulo

Ponto de Gratidão

Sul
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Celebrando
novos começos
Lagoinha em Conselheiro
Lafaiete se alegra pelas vidas
em transformação

No último ano (2020) mesmo em meio a uma
pandemia, com cultos transmitidos de forma
on-line, a Lagoinha Lafaiete registrou mais
de 130 novos começos. Em 2021, cremos que
será o ano de uma colheita maior ainda para
o reino na cidade de Lafaiete. Prova disso
é o que estamos vendo em nossos cultos,
que em menos de 15 dias do ano, já foram
registrados mais de 30 novos começos.
Estamos vivendo algo novo!

Terras de Minas
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No domingo 10/01 aconteceu o primeiro
batismo do ano em Parauapebas/PA. Dezenas
de pessoas decidiram descer às águas
batismais proclamando que suas vidas são do
Senhor. “Continuamos firmes manifestando o
reino nessa cidade tão linda”! No último mês
foi realizado, também, o primeiro batismo da
Lagoinha Mário Campos/MG. Passaram pelas
águas sete irmãos decididos a viverem uma
nova vida com Cristo.

Lagoinha no Pará e em Minas
Gerais celebram por novas vidas
entregues a Cristo

Tempo de crescimento

Em dezembro de 2020, a Lagoinha Sarzedo, em
Minas Gerais, realizou o primeiro discipulado
com os líderes da igreja. Foi um tempo precioso
de crescimento, alinhamento, comunhão e uma
oportunidade de se reunir para comemorar o
aniversário do querido pastor Milton Campos,
que é considerado referência e presente
de Deus para a igreja. "E vos darei pastores
segundo o meu coração, que vos apascentem
com ciência e com inteligência" (Jeremias 3.15).
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Igrejas realizam
batismos
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Ensina a criança
no Caminho

Na primeira semana do ano celebramos
junto às nossas crianças o primeiro culto
Kids da Lagoinha Lafaiete. Elas aprenderam
como é importante amar a casa de Deus,
congregar e estar na presença de Jesus.
Após o culto Kids, as crianças dormiram na
igreja na nossa primeira noite do pijama do
ano. Foi uma noite muito alegre e cheia de
energia, na qual elas se divertiram muito
e celebraram a amizade.
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Crianças da Lagoinha Lafaiete
curtem a primeira noite do
pijama realizada na igreja
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Faça parte
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Igreja Batista
da Lagoinha

Nossa visão

Levar cada pessoa a um relacionamento
público e crescente com Jesus Cristo.

Nossa missão

Alcançar 10% de todas as pessoas da cidade
onde Lagoinha está plantada.

Nosso propósito

Ser uma igreja grande para servir e pequena
para se importar.

