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Queridos irmãos, está chegando a primavera e 
com ela as flores. Nesta estação do ano
o clima fica mais quente. A primavera inicia no 
dia 23 de setembro e a partir desta data
faltarão exatamente 100 dias para a virada do 
ano. Creio que neste tempo de tantas lutas
o que sobrou realmente foram as promessas. 

EDITORIAL
Pr. Richarde Guerra

Fortaleça-se em oração

Últimos
100 dias
do ano
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Existe uma distância entre a promessa e
seu cumprimento e estamos cumprindo este 
caminho nestes dias. Guarde o seu coração
contra o caos que o isolamento social tenha 
intentado contra você e sua casa. Ore pela
igreja de Cristo, para que o amor e a paz habite 
nossos meios. Creia que por meio desta
oração podemos ter muitos efeitos, inclusive 
trazer mais decididos para o reino do amor
de Cristo. Que a sua experiência ao ler a revista 
desta quinzena possa te impulsionar
ainda mais neste lindo propósito. Boa leitura!



/Destaques
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O ano ainda não terminou. E a melhor 
maneira de terminarmos 2020 e 
recebermos das dadivosas mãos de Deus 
o novo ano é escolhermos colocar em 
prática a Palavra do Senhor. Somente ela 
pode trazer um alento tão grande ao nosso 
coração. E essa Palavra tão rica e poderosa 
nos ensina sobre a prática do jejum, uma 
disciplina bíblica, que está presente tanto
no Antigo como no Novo Testamento.

Tenha fé que Cristo Jesus 
pode mudar toda a sua 
história!

PALAVRA DO PASTOR

Vamos orar 
e jejuar
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O jejum muda hábitos, promove conexões 
com os outros e ajuda a desenvolver a 
intimidade com Deus. Por isso, a partir desta 
quarta, 23 de setembro, até 31 de dezembro 
te convido a entrar em um  período de 100 
dias de jejum e oração. Toda igreja está 
convocada para jejuar, deixando de comer 
o que chamamos de “delícias” (refrigerante, 
café, doces, sorvetes etc.). Vamos nos unir 
em um mesmo jejum e propósito: ganhar 
vidas para Jesus!

A partir do dia 23/9 até 31/12 
faremos jejum de delícias e nos 
consagraremos em oração

Aproxime-se ainda mais de Deus por meio do 
jejum e de seu irmão por meio da comunhão. 
Ore por ele, lhe dê um bom testemunho e 
no tempo oportuno fale de Jesus. Também 
convide-o para o seu GC ou para a sua 
Lagoinha e creia que no dia 31 de dezembro 
comemoraremos a vitória de vê-los aos pés 
do Senhor. Ore, jejue e leia a Bíblia.Peço, 
também, que você tenha Jesus como alvo 
e pare de olhar para seu passado. Olhe para 
frente.

Será também um tempo para 
nos consagrarmos em oração, 
testemunhar do Senhor Jesus a 
tantos que precisam conhecê-lo
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Que nestes 
próximos 100 dias 
você escolha viver o 
propósito que Deus 
tem para você.
Lembre-se sempre: 
a vida só tem 
propósito quando 
você escolhe viver 
no centro da 
vontade de Deus.
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Uma igreja 
para todos
e todas

São quase 500 Lagoinhas plantadas no Brasil e no 
mundo, com o objetivo de fazer Deus conhecido 
em todas as nações. Temos mais de 240 
ministérios, que cuidam desde a criança ao
idoso, incluindo todas as classes sociais e 
diferentes culturas. Desenvolvemos projetos que 
se destinam à ressocialização, à assistência social, 
acolhimento a crianças carentes e pessoas em
situação de rua.
Conheça o trabalho que nossa igreja realiza com a 
missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas 
pelo Brasil e ao redor do mundo:

Há mais de 60 anos 
cumprimos a missão de
pregar o evangelho a todas
as pessoas
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https://bityli.com/8MIYN

https://bityli.com/8MIYN
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Levamos o evangelho a comunidade LGBT, 
por meio do Movimento Cores. Além disso, em 
nossa igreja cuidamos também das famílias, 
com assistência espiritual e psicológica. 
Abraçamos crianças e adolescentes com 
necessidades especiais e damos abrigo aos 
idosos nas Casas das Vovós e dos Vovôs. 
Nesses e em todos os nossos outros projetos 
e ministérios o intuito é oferecer aconchego, 
respeito, dignidade e amor.

Escrevemos uma história que tem marcado 
a igreja brasileira e transformado vidas. 
Vemos a expansão de fazer Jesus Cristo 
conhecido em todos os lugares da terra. 
Por meio da Rede Super de Televisão, 
Rádio Super e redes sociais milhares de 
pessoas têm um encontro com Jesus e 
são chamadas a uma nova vida. Somos 
inspiração nas artes, na comunicação, 
adoração, ação social e na propagação do 
evangelho na sociedade.

Somos uma inspiração

Transformamos vidas

Nossa visão é levar cada pessoa 
a um relacionamento público e 
crescente com Jesus Cristo
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Pr. Márcio Valadão
Líder da Convenção Lagoinha Global
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Na Lagoinha qualquer um pode servir com 
aquilo que sabe fazer de melhor. Um lugar 
para todos e todas, crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos. Todas as “tribos” se 
unem aqui. Acreditamos ser uma comunidade 
sem fronteiras, que busca alcançar e conectar 
pessoas. Tudo o que fazemos é para o Senhor 
que fazemos. Somos muitos. Feitos para todos 
e todas. Somos igreja. Somos Lagoinha Global.

Todas as 
tribos se 
unem aqui
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Batismo
nas águas

A Lagoinha Pará de Minas realizou no dia 6 de 
setembro um batismo em que vários irmãos
tomaram uma decisão pública de morrer para 
a antiga vida, nascerem de novo para viverem 
tudo aquilo que Deus os chamou para viver! Foi 
um dia de muita comunhão em que vidas foram 
transformadas. A igreja trabalha no cuidado e 
capacitação dos membros.

Vidas transformadas na 
Lagoinha Pará de Minas
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A Lagoinha Divinópolis realiza o projeto 
“Eu me deixo curar”, mais um projeto do 
Ministério de Mulheres Reais e liderado pela 
pastora Flávia Perdigão. O projeto nasceu 
da vivência dos processos de restauração 
e cura das mulheres que Deus direcionou 
a começar o trabalho. O objetivo é levar 
adiante aquilo que Ele fez e continua 
fazendo nas mulheres que participam.

Mulheres Transformadas
Ministério na Lagoinha 
Divinópolis promove 
restauração
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Estamos em constante expansão das 
igrejas e nos dias 21, 22 e 23 de agosto 
houve o nascimento da Lagoinha Jardim 
das Alterosas, localizada em Betim/MG. Se 
você mora na região, faça-nos uma visita 
à Rua Dom Afonso Henrique, 985, Jardim 
das Alterosas, Betim - MG. Os cultos de 
celebração acontecem as quartas-feiras, às 
19h30 em aos domingos às 10h,
18h30 e 19h45. Participe!
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Nasce a Lagoinha
Jardim das Alterosas
Localizada em Betim a igreja 
já possui cultos de celebração 
em vários horários
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A rádio web Lagoinha Brasília foi inaugurada 
no dia 7 de setembro. Com o objetivo de 
levar aos ouvintes um conteúdo cristão de 
qualidade, a rádio explora a diversidade na sua 
programação. Entretenimento, ministração, 
música, notícia, utilidade pública ecoam do 
coração do Brasil para o mundo. Baixe o APP da 
rádiolagoinhabrasilia ou acesse e ouça no site 
www.radiolagoinhabrasilia.com.br. Lagoinha 
Brasília, a sua rádio no coração do Brasil.

Rádio web 
Lagoinha 
Brasília
Conteúdo cristão de qualidade 
direto da capital do Brasil
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http://www.radiolagoinhabrasilia.com.br.


EDIÇÃO II
SETEMBRO
2O2O

A Lagoinha Heliópolis realizou uma live 
kids com o tema “O Semeador” no dia 29 
de agosto. O objetivo foi interagir com as 
crianças, mesmo em meio a pandemia, 
ensiná-los e instruí-los a respeito da 
Palavra de Deus em uma linguagem 
apropriada para a idade. A live contou 
com a participação de personagens em 
fantoche divertidos e duas crianças do 
ministério de dança.

Ministrando
aos pequeninos
Live Kids Lagoinha 
Heliópolis ministra a 
Palavra de Deus
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A população nepalesa sofre com os 
deslizamentos de terra e enchentes que 
já levaram dezenas de pessoas a morte e 
deixaram milhares desabrigados. Diante 
dessa realidade, a Lagoinha Nepal tem 
sido suporte, tanto no abrigo de pessoas 
doentes, quanto na distribuição de 
alimentos e ainda na realização de sonhos. 
Em meio a dor, a esperança renasce com 
tudo que a Lagoinha consegue oferecer por 
meio da união de forças, por amor a Deus.

Lagoinha leva 
esperança ao Nepal
A igreja se alegra em 
conseguir arrecadar 
alimentos e doar a 
famílias carentes
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Cuide
das suas
emoções
“A alegria do coração transparece 
no rosto, mas o coração angustiado 
oprime o espírito” Pv 15.13
Você sabia que também glorificamos a Deus 
quando cuidamos de nós mesmos? Pois é, fomos
criados por Deus de forma integral. Somos corpo, 
alma e espírito, integralmente moldados
pelas mãos do Criador de todas as coisas. O 
propósito de Deus é que vivamos uma vida plena
e saudável em todos os aspectos da nossa vida, 
inclusive nas nossas emoções, sabendo que
tudo em nós foi criado para glorificar a Ele.
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Setembro amarelo é uma campanha de 
prevenção contra o suicídio, iniciada em 
2015. De acordo com a OMS, a cada 40 

segundos uma pessoa tira a própria vida 
no mundo. Diante dessa iniciativa de 

prevenção, os ministérios da Lagoinha 
Matriz produzem vários conteúdos sobre 

o tema pelas redes sociais. Acompanhe as 
nossas plataformas digitais, e vamos juntos

sermos igreja e levarmos resposta para a 
sociedade.

IBL e o
“Setembro 
Amarelo”
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https://www.instagram.com/igrejabatistadalagoinha/
https://twitter.com/Lagoinha_com
https://www.facebook.com/IgrejaLagoinha/
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Você gosta de ler?
M
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A Lagoinha Matriz conta com o Legacy 
Literário para os apaixonados por leitura e 
para quem quer desenvolver-se nessa área. 
Com o intuito de criar uma cultura de leitura 
em nossos jovens, o ministério promove 
encontros literários, resenhas de livros, 
leituras comunitárias e ainda conta com uma 
biblioteca comunitária, situada à Rua Rio de 
Janeiro, 441, Ed. São Carlos, 3° andar, Belo 
Horizonte/MG.

Acreditamos no poder da leitura 
para deixarmos o nosso legado e 
influenciar uma cultura
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Nasce a
Lagoinha Fafe
Lagoinha Braga tem cumprido 
seu ide em Portugal
No dia 6 de setembro nasceu mais uma igreja 
Lagoinha, desta vez na cidade de Fafe, em
Portugal. A pastora Ana Paula Manzo enviou os 
pastores Wellington e Patrícia para cuidarem
da igreja em Fafe. O culto de celebração na 
igreja acontece aos domingos às 10h30 e a
mesma está localizada à: Rua Ponte do Ranha, 
319 R/C Fafe. Se você conhece alguém que
mora em Portugal nos ajude a contar essa boa 
notícia!
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A equipe começou as gravações pelas 
cidades ao norte de Portugal, atravessou a 
fronteira para a Espanha e embarcou para 
terras turcas e árabes. Assista a reprise da 
primeira temporada Pela Rede Super de 
Televisão, todas as sextas-feiras, às 18h, 
horário de Brasília e às 22h pelo horário 
de Portugal. Assista ao programa “No 
Caminho” e fique por dentro de tantos 
locais que o Senhor tem nos permitido 
pregar o Evangelho de Jesus!

Programa
“No Caminho”
As gravações da primeira 
temporada são concluídas com 14 
episódios em três países
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Nas acomodações da Lagoinha Braga 
há duas salas de cinema. Isso possibilita 
que hajam duas celebrações no mesmo 
horário para que todos os irmãos 
consigam cultuar a Deus. Por meio de uma 
estratégia litúrgica, a pastora Ana Paula 
Manzo ministra a Palavra de Deus e muitos 
irmãos são abençoados ao mesmo tempo. 
Lagoinha Braga fazendo Jesus conhecido!

Muitas pessoas participam e 
ouvem a Palavra de Deus

Lagoinha Braga realiza 
cultos simultâneos para 
receber os irmãos
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“Grande para servir, 
pequena para se importar”

A Lagoinha João Pessoa realizou no dia 6 de 
setembro um batismo na praia Caribessa em que 
11 vidas passaram pelas águas. Foi um momento 
de muita alegria. O batismo é uma decisão e uma 
demonstração pública de recomeço em Cristo. 
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova 
criatura. As coisas antigas já passaram; eis que 
surgiram coisas novas” (2 Co 5.17). Glória a Deus 
pela vida dos nossos irmãos!
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Batismo
na Lagoinha 
João Pessoa
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Com o objetivo de promover comunhão 
a Lagoinha João Pessoa realizou no dia 
9 de setembro um bate papo de homens 
e mulheres. Foram abordados diversos 
assuntos a respeito de casamento e 
também aqueles relacionados a vida 
dos solteiros. O evento foi precioso para 
esclarecimento de dúvidas e alinhamento 
da igreja local. A Lagoinha João Pessoa 
se preocupa com as famílias e investe no 
cuidado dos irmãos.

Momento de
aprendizado
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Vidas impactadas pelo
amor de Cristo

Solidariedade na 
Lagoinha Salvador

“Mas Deus demonstra seu amor por 
nós: Cristo morreu em nosso favor 
quando ainda éramos pecadores”
Romanos 5.8

O mês de setembro é conhecido por ser 
promovida a campanha de prevenção ao 
suicídio. Com o objetivo de demonstrar amor ao 
próximo a Lagoinha Salvador realizou há alguns 
dias uma atividade que abençoou a muitos 
que passavam pelas ruas da cidade. Irmãos da 
igreja foram a várias praças com uma ação de 
solidariedade para distribuir carinho, atenção, 
afeto e sorrisos como forma de se importar e 
servir a comunidade local.
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Milhares 
de novos 
começos
Com 7 anos de história, a 
Lagoinha Rio cumpre os 
propósitos e planos de Deus
A Lagoinha chegou ao Rio de Janeiro por meio 
de um pequeno grupo familiar que se reunia na
casa do Pastor Felippe Valadão. Hoje, com 7 
anos de história, são 4 Campus já inaugurados
no estado, incluindo a sede em Niterói, e mais 
de 50.000 novos começos, contabilizando tanto
as conversões presenciais quanto pela internet. 
Ninguém tinha dimensão da velocidade com
que Deus faria tantas coisas acontecerem.
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O canal oficial da Lagoinha Niterói 
no YouTube surgiu em 2013, sendo 
reapresentado como Lagoinha TV, em 
2017. Se perpetuando como o braço de 
comunicação da Lagoinha Rio, no início 
era transmitindo apenas conferências 
e cultos semanais. Hoje é possível ver 
os frutos dessa ferramenta e acreditar 
que isso é apenas o começo. Sua 
programação é luz para a humanidade 
e já conta com uma grade com 
conteúdos diários.

Seu canal
oficial
Por meio da Lagoinha TV, a 
Lagoinha Niterói transforma 
vidas com o evangelho
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Segundo Felippe Valadão “O nosso 
‘novo normal’ continua sendo o 
sobrenatural”. Ainda que a pandemia 
tenha trazido desafios, a igreja 
é orientada a não retroceder e a 
continuar sonhando com o avanço. 
Com a necessidade do isolamento 
social, a Lagoinha TV se tornou a 
principal forma de manter as portas da 
igreja abertas, mesmo com os prédios 
fechados. Foi aí que surgiu programas 
que envolvem seus ministérios.

O “novo normal” do Rio

Uma igreja que 
não apenas 
reage aos 
acontecimentos, 
mas se prepara 
para eles
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Lagoinha Novo Hamburgo 
arrecada e distribui alimentos a 
famílias necessitadas
A Lagoinha Novo Hamburgo tem feito a 
diferença no Sul do Brasil. O ministério de ação 
social da igreja arrecada alimentos, produtos de 
higiene e limpeza e ajuda famílias necessitadas. 
São distribuídas cestas básicas para as famílias 
cadastradas no projeto e em agosto a igreja
realizou um café solidário para moradores de 
rua. É uma ação que envolve toda a igreja e a
comunidade em geral, tanto como 
colaboradores como beneficiados.
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A Lagoinha Maringá tem como base a comunhão 
entre seus membros. A primeira ceia e os 
primeiros encontros aconteceram no auditório de 
um colégio particular com poucas famílias. Com 
menos de um ano de existência a igreja trabalha 
para conquistar o prédio próprio. A igreja cresce 
e se consolida, cresce com trabalhos solidários, 
encontros ao ar livre, cultos na praça e muito mais.

Lagoinha chega em 
Maringá-PR

Igreja tem se consolidado e 
propagado a mensagem do 
Evangelho
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“E nós 
conhecemos, e 
cremos no amor 
que Deus nos 
tem. Deus é amor; 
e quem está em 
amor
está em Deus, e 
Deus nele” (João 
4.16)
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Após 5 meses produzindo 
conteúdo on-line para as crianças, 
a Lagoinha Valinhos surpreende
A volta do funcionamento do ministério kids 
neste mês foi marcada com uma grande festa!
“Levamos um som bem agitado, algodão-
doce, alegria e muito amor. Depois de tanto 
tempo sem ver nossas crianças, conseguimos 
levar um pouco do amor de Deus a eles. Isso 
já fazíamos todos os domingos, porém, por 
conta da pandemia ficamos impossibilitados de 
termos um contado maior’’, diz Letícia, uma das 
professoras.
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Kids volta
a funcionar
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O som de uma nova canção

Gerando Conexões

Capital da música celebra nova 
composição com o nascimento 
da Lagoinha Tatuí/SP

O dia 15 de setembro de 2020 ficará na 
memória das mais de 120 pessoas que se 
reuniram para a inauguração da Lagoinha 
Tatuí, em São Paulo. O culto foi marcado 
por uma adoração intensa e uma palavra 
profética que iniciou uma linda história. 
Com a alta procura de participação dos 
cultos, os pastores German e Joana já 
procuram um espaço com capacidade 
maior, para reunir ainda mais pessoas nas 
celebrações.

O Legacy Jovens de Sorocaba organizou um 
Paintball para gerar conexões entre a galera. 
Foi um encontro de lazer e aventura, em que 
os jovens puderam interagir e se conectar. 
“Conexões geram experiências e é isso que 
os jovens buscam”, afirma Ueliton Oliveira, 
líder do Legacy Jovens. Acompanhe a 
juventude da Lagoinha Sorocaba e participe 
desses momentos que geram crescimento! 
Siga: @legacysorocaba
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Esperança e futuro

“Podemos nos alegrar em 
tempos difíceis porque a 
nossa alegria vem do Senhor”, 
Pra. Marta.

A Lagoinha Santo André, por meio do 
Ministério Elas, realizou uma deliciosa 
confraternização. Jovens, adultos 
e crianças reuniram-se para um 
piquenique no Parque Central. Foram 
realizadas diversas atividades, um louvor, 
sorteio, dança e um momento em apoio 
à Campanha Setembro Amarelo, de 
prevenção ao suicídio. O propósito foi 
mostrar que é possível se alegrar em 
tempos maus, compartilhar e viver em 
união.
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Uma nova casa, uma mudança de cenário em 
meio a pandemia. Inaugurar a igreja em outro
local com apenas 30% de sua capacidade total 
não foi o planejado, mas já havia sido planejado
pelo Abba, pois Ele tem o controle de tudo. Uma 
noite surpreendente para uma nova casa e onze 
novos começos foram a resposta de Deus de 
que Ele fará muito mais em nosso meio.

Novos 
começos
Reabertura da Lagoinha 
Lafaiete em um novo 
templo
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A Lagoinha Vila Maria tem um projeto 
que abençoa pessoas carentes com a 
doação de alimentos e leva a boa nova 
do evangelho aqueles que ainda não tem 
uma caminhada constante com Deus. As 
visitas acontecem uma vez a cada semana, 
onde elas conhecem mais a respeito de 
um Jesus amoroso, Pai e fiel nas suas 
promessas. Ele é composto por pessoas
com o coração voluntário e dispostas a 
cumprir o ide do Senhor.
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O bom samaritano
Trabalho social na Lagoinha 
Vila Maria marca dias de 
pandemia em Lagoa Santa
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Durante essa pandemia a Lagoinha São 
José da Lapa levou socorro aos que 
necessitam, bem como amor para um 
momento de dor. A igreja abençoou 
muitas vidas com doações de alimentos. 
Os irmãos da igreja estiveram presentes 
com os moradores da cidade praticando 
o  que o Senhor nos ordena em Isaías 
41 “Um ao outro ajudou, e ao seu irmão 
disse: Esforça-te”.
“Mas Deus demonstra seu amor 
por nós: Cristo morreu em nosso 
favor quando ainda éramos 
pecadores” (Romanos 5.8)

Servindo
por algo maior
Lagoinha São José da Lapa ama, 
cuida e se importa com o próximo
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O Confrajovem 2020 será on-line e com 
o tema “Check Up”, com o objetivo de 
conscientizar os jovens a respeito da 
saúde integral, como filhos de Deus, por 
entendermos que somos templo do Espírito 
Santo e precisamos de cuidado integral. 
Será incrível!! O Confrajovem é um evento 
global. Portanto, todos podem assistir a 
programação. Fique atento as redes sociais do 
Legacy Jovens para mais detalhes em breve.

O 
Confrajovem 
está 
chegando
Dia 26/9, on-line, 
com o tema “Check Up”
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A partir desta quarta-feira, 23 de setembro, até 
31 de dezembro faltarão exatamente 100 dias 
para o fim de 2020. Nesse tempo, a Lagoinha 
entrará em um período de 100 dias de jejum e 
oração. Como Corpo de Cristo, a igreja se unirá 
em um mesmo propósito: ganhar vidas para 
Jesus!

A partir de 23/09, como Corpo 
de Cristo, nos uniremos em um 
mesmo jejum e propósito

100 dias
de jejum
e oração



EDIÇÃO II
SETEMBRO
2O2O

Você terá a oportunidade de escrever o nome 
de seus familiares que ainda não conhecem
Jesus na árvore simbólica  disponibilizada 
na agenda da Lagoinha deste ano em uma 
página ao lado do dia 23 de setembro . Além 
disso, você pode imprimir a árvore simbólica
disponibilizada no site lagoinha.com, 
crendo que no dia 31 de dezembro será 
comemorada a vitória de vê-los aos pés do 
Senhor.

Interceda
por seus 
familiares
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“Aumenta a minha grandeza, conforta-
me novamente” (Salmos 71.21). 

Quando há desesperança devido a 
tantas situações é preciso alimentar 
uma expectativa santa e revigorante 
em seu coração acerca do agir de Deus 
que diz respeito à promessa do renovo. 

Aproveite os últimos 100 dias do ano 
para orar, jejuar e creia que Deus pode 
fazer milagres em sua vida!

Termine bem
o ano de 2020
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Faça parte
da Lagoinha

Global
lagoinhaglobal

lagoinhaglobal

lagoinhaglobal

lagoinhaglobal

https://www.facebook.com/lagoinhaglobal
https://www.instagram.com/lagoinhaglobal/
https://www.youtube.com/channel/UCwl3MEjj-Mz0lOr46kiPE0g
https://twitter.com/lagoinhaglobal
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