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Feliz 
Aniversário,

pastor Márcio!
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No dia 24/11 nosso querido pastor Márcio 
Valadão comemora mais um ano de vida. 
72 anos não são 72 dias. É uma história 
linda marcada pela paixão em fazer 
Jesus sorrir. Na edição desta quinzena 
da revista Lagoinha Global prestamos 
a nossa singela homenagem a esse 
homem de Deus. Pastor Márcio, o senhor 
tem sido poderosamente usado para 
mudar a história de gerações!

EDITORIAL
Pr. Richarde Guerra

72 anos
fazendo
Jesus sorrir
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Parabéns, querido pastor Márcio Valadão, pela 
sua entrega, dedicação e exemplo de
vida. Nestes 48 anos de pastoreio na Igreja 
Batista da Lagoinha vemos sua imensa
contribuição em envolver tantas vidas na Obra 
de Deus. Nossos sinceros votos de muita
saúde, prosperidade e muitos e muitos anos de 
vida. Deus te abençoe abundantemente!
Boa leitura para todos.

Amamos
sua vida
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Creio que nesses dias de jejum e oração, 
você já colheu alguma rica bênção do Senhor 
sobre sua vida e família. Eu creio, mas sei 
também que pode acontecer de ainda não 
ter vivido alguma experiência nesse período 
do nosso propósito. Contudo, quero te 
encorajar por meio da Bíblia, que nos fala do
profeta Daniel, que após 21 dias de jejum e 
oração recebeu a visitação do anjo com a 
resposta. Persevere! Ainda não acabou.

Passamos da metade do nosso 
propósito de 100 dias de jejum e 
oração. Fique firme!

PALAVRA DO PASTOR

Dias de 
consagração
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Seja qual for a sua experiência neste  momento, 
creia que muito mover do Alto ainda está por vir. 
Nestes dias que ainda restam para o término 
do nosso jejum, oro para que você resista às 
tentações e passe pelas provações crendo que 
Deus tem mais para você. Ele quer que você 
esteja mais perto dele, Ele deseja te dar mais, 
te encher do Espírito Santo, te usar mais, te 
preparar para todas as bênçãos e promessas 
que Ele mesmo te fez.

O melhor está por vir

Olhe para o Alto
Vamos prosseguir no nosso propósito de 100 
dias de consagração, olhando sempre para o 
nosso Senhor Jesus, que por quarenta dias 
esteve em jejum e teve fome, mas resistiu às 
tentações e o diabo se retirou de Sua presença. 
O Senhor é o nosso exemplo a ser seguido. 
Passamos por provações, pelo deserto da 
enfermidade, dos gigantes que se levantam, 
mas existe um Deus que tem prazer em
abençoar a nossa vida.

Deus tem prazer em trazer 
refrigério, Ele é o oásis nos 
desertos da vida. Aleluia!
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Nosso amado e querido pastor completa 72 
anos de idade. São 48 anos de pastoreio na 
Igreja Batista da Lagoinha: uma jornada de 
desafios, conquistas, vitórias e misericórdia de 
Deus, que tem se renovado a cada dia de sua 
história. Expressamos nosso amor e gratidão 
por ser esse homem de Deus. Simplicidade, 
sabedoria, humildade, firmeza, singeleza 
e compromisso são algumas qualidades 
percebidas na vida desse precioso líder.

Com muita alegria e gratidão a 
Deus, comemoramos no dia 24 de 
novembro, o seu aniversário

Parabéns,
Pastor Márcio!
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Com seu testemunho de fé nos ensina todos 
os dias que o Espírito Santo, hoje, não é 
menos poderoso do que há dois mil anos. O 
amor do Senhor não mudou, que precisamos 
ser protagonistas, tendo a certeza de que 
Deus tem um propósito para cada um de nós. 
Precisamos ser cheios do Espírito Santo e
vivermos totalmente comprometidos com Ele, 
com a sua Palavra. Desejamos ao senhor um 
ano de bênçãos! Amamos sua vida!

Um legado de vida

Obrigado, pastor Márcio, por nos 
ensinar que Jesus está vivo! Que 
a missão continua.

Com o seu amor a Deus, pastor Márcio nos 
ensina que o propósito do Senhor é que cada 
pessoa possa realmente conhecer a esperança 
que o evangelho proporciona e que seu avanço 
depende de todos nós. Ele nos ensina a verdade 
de que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e que 
Ele está vivo. De que Cristo não é uma ideia, um 
sentimento, mas uma Pessoa viva. E quando nós 
O adoramos, fazemos esta proclamação, Jesus 
Cristo está vivo!

Um exemplo a ser seguido
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Todo ano a Lagoinha realiza o Congresso 
de GCs, um evento muito significativo para 
a igreja, já que é nos pequenos grupos que 
os membros geram relacionamentos, se 
fortificam na Palavra de Deus e crescem na 
caminhada cristã. Este ano, como Lagoinha 
Global, o evento que será realizado no dia
21/11, terá uma programação diferenciada, 
em que polos de todas as regionais 
participarão, simultaneamente, de várias 
partes do mundo.

Evento global conta com a 
participação de mais de 80 polos 
de diferentes nações

Congresso
de GCs 2020
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9 horas - GC como visão da igreja
Pr. Flavinho Marques;

10 horas - A importância do discipulado
Pr. Emerson Caetano;

11 horas - O coração do líder
Pr. Paulo Cezar;

12 horas - Evangelismo através dos GCs
Pr. Rhudson Gomes;

13 horas - GCs kids
Pra. Cynara Santos;

14 horas - GCs de adolescentes
Pr. Pedro Vuks;

15 horas - Os GCs e a expansão da Lagoinha
Pr. Rodinei Medeiros;

16 horas - Uma igreja intencional
Pr. Flavinho Marques;

17 horas - Casa de paz 
Pr. Gustavo Poubel.

Primeira sessão:
on-line
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19 horas - Abertura, louvor, oração, 
vídeo para encorajamento global e 
testemunhos;

19h45 - Lançamento da agenda
Lagoinha 2021;

20h05 - Vídeo do Pr. Márcio Valadão 
sobre 2021, o “Ano do Recomeço”, 
encorajamento global, oração e honra 
aos líderes de GC, supervisores, 
superintendentes e pastores de área;

20h35 - Compartilhamento da Palavra 
pelo Pr. Márcio Valadão com o tema: GC 
no coração da igreja;

21h20 - Encerramento.

Segunda sessão:
presencial/on-line
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Com o tema “GC no coração da igreja” será um 
tempo de muito aprendizado, alinhamento e 
unidade. Será uma celebração marcada pela 
conectividade, interatividade e, principalmente, 
direção do Espírito Santo para a igreja avançar 
rumo aos 10% da população para Jesus. 
Inscreva-se na página da Lagoinha Global no 
YouTube e ative o sininho para ser lembrado 
dessa preciosa programação que edificará você, 
sua família e o seu GC.

Inscreva-se:
youtube lagoinhaglobal
Pela página da Lagoinha Global no 
YouTube você acompanha toda a 
programação on-line
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A agenda anual da Lagoinha será lançada 
durante o Congresso Lagoinha GC 
2020, no dia 21 de novembro. Preparada 
com muito carinho, a agenda 2021 
tem como tema “Ano do Recomeço” e 
contém estudos de GCs, devocionais do 
pastor Márcio Valadão, alvos, plano de 
leitura anual, informações úteis sobre 
as centenas de Lagoinhas existentes 
no mundo e o calendário de eventos 
que acontecerão na Lagoinha Global no 
próximo ano.

Agenda Ano do Recomeço será 
lançada no Congresso de GC

Agenda 
Lagoinha
2021
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Cada estudo de GC foi preparado de forma 
didática, para facilitar o entendimento 
tanto dos líderes, quanto dos membros 
de células. Todos os estudos de GC da 
agenda 2021 estão focados no Sermão da 
Montanha. As lições foram sistematizadas, 
tornando assim, suas aplicações acessíveis 
e objetivas. Cada tópico dos estudos tem o 
propósito de facilitar o entendimento bíblico 
sobre o contexto histórico, e durante toda 
a semana o usuário da agenda é levado a 
refletir sobre o estudo, levando para o seu 
cotidiano o aprendizado na prática.

Sempre com embasamento bíblico, os 
estudos da quarta semana de cada mês é 
destinado para que o líder de GC elabore 
uma lição diferenciada. Essa é a semana do 
“tema livre”, pois em cada grupo pequeno da 
Lagoinha existe um contexto e uma demanda 
momentânea. Diante dessa realidade, é 
possível trabalhar questões pontuais para a 
edificação do GC como um todo.

Os estudos de GC

Ensinamentos bíblicos

“Toda a Escritura é divinamente 
inspirada, e proveitosa para 
ensinar (...)” 2 Timóteo 3.16
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Com layout moderno e funcional, a 
novidade é que na agenda 2021 o espaço 
para anotações está maior e facilitará o 
registro das pregações durante os cultos. 
Além disso, os pastores de cada regional
terão uma cota de agendas disponíveis 
para facilitar o acesso para os membros de 
qualquer lugar do Brasil. A partir da data 
de lançamento, você poderá adquiri-la na 
Seara Livraria, tanto pelo site (searalivraria.
com.br) como na loja física, e em todas as 
igrejas Lagoinha.

Garanta a sua agenda!
Ela é um instrumento de 
crescimento e edificação para a 
sua vida, família e o seu GC!
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No dia 7 de novembro a  Lagoinha de Vila Velha 
separou ao ministério pastoral líderes que 
atuam diretamente para o crescimento da igreja. 
São homens e mulheres que tem pastoreado 
vidas nesses cinco anos de existência da igreja.
Todos os pastores têm caráter irrepreensível 
e mesmo propósito. O time de pastores 
da Lagoinha Vila Velha ganha mais força e 
trabalhadores para ganhar essa cidade e esse 
estado para Jesus.

IBL Vila Velha (ES) consagra 
novos pastores que propagarão o 
evangelho de Cristo

Consagração 
pastoral
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No dia 7 de novembro a Lagoinha Betim 
realizou um treinamento para a diaconia 
da igreja, com o objetivo de aprimorar e 
capacitar os voluntários para a obra que 
Deus tem os confiado. O evento foi gratuito 
e destinado às pessoas que já trabalham 
neste ministério da igreja, bem como para 
membros e novos membros. A Lagoinha 
Betim está localizada à Av. José Inácio Filho, 
n°700, Ingá – Betim/MG.

Há cinco anos Deus abriu a porta da 
Lagoinha Vila Velha. No dia 8 de novembro 
a igreja comemorou o aniversário com uma 
grande festa ao Senhor. Os irmãos da igreja 
estão felizes porque até aqui o Senhor tem 
os sustentado e com muita gratidão eles 
agradecem por tudo que Ele tem feito. 
A igreja está localizada à Rua Juscelino 
Kubitschek, s/n - Ao lado da UVV.

Treinamento da diaconia

É tempo de festa

“Devem ser primeiramente 
experimentados; depois, se não 
houver nada contra eles, que 
atuem como diáconos”
(1Timóteo 3.10) Ce
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A Lagoinha Patos de Minas criou um projeto 
com o intuito de abençoar famílias carentes da 
comunidade. O “Lagoinha em Casa” nasceu de 
uma mobilização entre os voluntários. Muitos 
membros da igreja se reuniram e compraram
móveis novos e seminovos em bom estado, 
pintaram e limparam toda a casa e terreno de 
uma família composta por quatro pessoas, 
sendo a matriarca cadeirante. Confira nas 
fotos abaixo o antes e o depois da reforma.

Antes

Depois

Lagoinha em casa
IBL Patos de Minas cria projeto 
para abençoar famílias carentes
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UME,
quem?

Ministério de Arte da Lagoinha 
Orlando Church promove peça de 
teatro para toda família
O ministério de Arte da Lagoinha Orlando 
Church criou o espetáculo UME, quem? Uma 
peça de teatro infantil que retrata a importância 
de sabermos quem somos, de onde viemos e 
qual a nossa verdadeira identidade! Na peça, os 
UMEs sabem voar e pintar, o que não é o caso do 
personagem principal, que descobre quem ele é 
ou o que seu Criador diz quem ele é! Uma peça 
para toda família!

Es
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Happy 
Pumpkin
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Lagoinha Orlando Church
realiza festa para celebrar a vida

Uma festa para celebrar a vida! Esse é o objetivo da 
Happy Pumpkin, que acontece todo ano no mesmo 

dia do Halloween, nos Estados Unidos. “Em um
ano que tem sido tão difícil para todos, 

principalmente para as crianças e adolescentes, 
percebemos a importância de estarmos juntos, 

vivendo momentos de alegria. Aqui, só celebramos a 
vida”, disse o pastor André Valadão.
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A Lagoinha Almenara tem caminhado dentro 
de uma visão de expansão que o próprio Deus 
plantou. “Temos visto o nascimento de várias 
igrejas em todos os lugares do mundo. É uma 
alegria participarmos deste movimento e 
vermos a ação do Senhor”. Mais uma cidade no 
estado de Minas Gerais para anunciar o
evangelho de Jesus. A igreja está localizada à 
Rua Dr. Sabino Silva, 686, Bairro Santo Antônio- 
Almenara/MG.

Lagoinha 
Almenara
Mais uma igreja chega
em Minas Gerais
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O Seminário Teológico Carisma (Unidade 
Vespasiano) completou um ano para
a glória de Deus. Foram anos sonhando 
com uma Escola Teológica que pudesse 
oferecer o ensino da Palavra de Deus. 
Atualmente oito voluntários servem com 
muito amor na unidade e 79 alunos de 
diversos bairros e cidades vizinhas se 
capacitam. As aulas acontecem às terças e 
quintas-feiras, das 19h20 às 22h.

O ministério de dança Dancing for Jesus 
da Igreja Batista da Lagoinha Vitória (BH) 
visa expressar a adoração por meio de 
movimentos e ritmos. Atualmente o grupo é 
composto por mulheres e está aberto para 
novas integrantes. Para elas, tem sido um 
desafio fazer parte deste ministério, mas 
o Espírito Santo tem capacitado e dado 
a inspiração para que elas aprimorem os 
movimentos.

Carisma em Vespasiano

Louve ao Senhor
com danças

“Os alunos são transformados 
e preparados a exercerem o 
chamado ministerial que Deus 
confiou a eles” G
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Desperta Débora é um movimento de 
oração com objetivo de despertar mães 
intercessoras, biológicas, adotivas ou 
espirituais, de qualquer denominação,
comprometidas em orar 15 minutos por dia. 
A intenção é orar para que Deus opere um 
despertamento espiritual sem precedentes 
na história da juventude, levantando uma 
geração comprometida com Deus. Ninguém 
ora por um filho como uma mãe. Desperte, 
Débora!

Desperta Débora
Com o lema “Mães de Joelhos, 
Filhos de Pé” ministério une mães 
em oração na IBL Palmeiras
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Congresso
Reset

Com o tema “Reset, na contramão do óbvio”, o 
Congresso de Adoração da nossa igreja aconteceu 
de forma híbrida neste ano, sendo uma parte feita 
on-line e uma outra parte presencial. O evento, que
alcançou pessoas do mundo todo, contou com 
palavras voltadas para músicos das mais diversas 
áreas e as participações especiais de Nívea 
Soares, Gabi Sampaio, Isa Coimbra, Lídia Ferreira e 
Felipe Barros.

M
at

riz

Lagoinha One promoveu manhã, 
tarde e noite de adoração no 
último dia de outubro
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Matriz em Ação

Ressocialização

Ministérios da Lagoinha 
levam o amor de Deus para 
todos os povos e nações

A Lagoinha matriz estreou, no início 
deste mês, um programa na Rádio Super, 
voltado, especialmente, para o cotidiano 
da igreja. Com o nome “Matriz em Ação”, 
o programa apresenta ao público cada 
ministério da igreja mãe, aborda as 
ações diárias e ainda traz testemunhos 
e participações de membros e 
voluntários. O Matriz em Ação, produzido 
pelo Conteiner Lagoinha, vai ao ar toda 
terça-feira, das 18h às 18h30.

Visando contribuir com a reabilitação de 
ex-presidiários e ex-moradores de rua, 
o Lagoinha One, ministério de louvor da 
Lagoinha matriz, se uniu neste mês ao 
ministério Recomeço, que atua diariamente 
com pessoas nessas condições. Os 
ministérios promoveram momentos de 
música, ministração da Palavra, coffee 
break, além da entrega de doações de 
cestas básicas e produtos de higiene 
pessoal e limpeza.
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Ministério Amor em Ação
M
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O mês de conscientização do câncer de 
mama foi marcado por amor, fortalecimento 
e compaixão na Lagoinha matriz. Uma das 
pontas do ministério Elas, o projeto Amor em 
Ação, feito para mulheres diagnosticadas 
com o câncer, promoveu palestras, 
workshops e atendimentos durante todo 
o mês. Mulheres que já passaram ou ainda 
passam pela doença foram as grandes 
incentivadoras durante os eventos.

Outubro Rosa foi marcado por 
dezenas de atividades para 
mulheres com o câncer
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Vidas
renovadas
Lagoinha Aveiro 
realiza segundo 
batismo nas águas
No dia 17 de outubro, a Lagoinha Aveiro 
realizou o segundo batismo nas águas. 
Nove vidas foram impactadas pelo poder 
de Deus. Três nações diferentes, unidas 
em um só propósito. Porque Dele, por Ele e 
para Ele são todas as coisas. “Louvamos ao 
Senhor pela dádiva de podermos contemplar 
as maravilhas Dele. Foi um dia especial de 
novos começos”.

N
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Mesmo depois da França decretar medidas 
mais drásticas de confinamento por conta 
da pandemia, a Lagoinha Paris, pela graça 
de Deus, conseguiu autorização para 
fazer o culto via YouTube. Acompanhe a 
igreja nas redes sociais: @lagoinhaparis; 
@lagoinhapalaiseau) ou pelo canal no 
YouTube: lagoinhaparis, ao vivo, todos os 
domingos, às 10h (horário local).  Glória a
Deus pela oportunidade de exibição on-line.

Inovando em meio 
à pandemia
A obra não pode parar
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Médicos, Psicólogos, 
Fisioterapeuta, Enfermeiras 
e uma equipe de 30 
voluntários em ação
No último mês a Lagoinha Belém, junto à 
Sociedade Bíblica, realizou uma ação com 
os ribeirinhos no navio Luz, na Amazônia, 
onde Deus operou muitos milagres. Foram 
78 conversões, 2,5 toneladas de alimentos 
distribuídos, entrega de roupas, calçados e 
brinquedos, além de 265 atendimentos na área 
da saúde, contemplando cada paciente com 
suas respectivas medicações. Deus conta com 
seus filhos para levar amor e esperança a todos.

“Action Day” 
em Belém
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A Lagoinha Carpina, em Pernambuco, 
completou seu 1º ano com uma grande 
festa, celebrando o batismo de 10 novos 
convertidos. Os pastores Marcos e Cida 
louvam a Deus pelo Seu favor e crescimento 
da igreja, marcado por novos começos. “Deus 
tem feito coisas grandiosas nesse 1º ano 
de igreja. Cremos que junto a essa equipe 
maravilhosa, debaixo da graça de Deus, 
avançaremos mais e mais!”, compartilham.

Lagoinha Carpina
em festa
Pastor mais novo do Brasil à 
frente de uma Lagoinha, aos 22 
anos, celebra novos começos
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O ministério Elas da Lagoinha Recife 
abençoou muitas mulheres com ações 
sobre o Outubro Rosa. Além disso, promoveu 
um encontro especial no Parque Dona Lindu, 
onde dezenas de mulheres tiveram um 
tempo de comunhão, após tanto tempo em 
casa devido à pandemia. “Elas puderam levar 
os filhos, conversar com as irmãs em Cristo 
e ouvir uma palavra abençoadora. Tudo foi 
feito com muito amor para que o nome do 
nosso Rei Jesus fosse glorificado”, conta a 
equipe do ministério.

Ministério Elas em Recife
Mulheres são edificadas em tempo 
de comunhão ao ar livre no Parque 
Dona Lindu/PE
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No dia 2 de novembro, experimentamos o 
privilégio da comunhão e unidade. Irmãos 
das Lagoinhas Curitiba, Balneário Camboriú 
e Navegantes uniram forças dedicando o 
dia para um mutirão de reforma na Lagoinha 
Navegantes. Juntos, tornando a igreja mais 
bonita e aconchegante para cada vez mais
alcançar essa cidade pra Jesus! Muitos 
voluntários estiveram presentes e foi um dia 
de muita comunhão entre os irmãos.

Irmãos
à obra
Mutirão de reforma 
na Lagoinha 
Navegantes
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Evangelismo Kids

Alargando as tendas

“Foi uma tarde especial com as 
crianças em que o ensino da 
Palavra de Deus aconteceu por 
meio da diversão”

No dia 2 de novembro o ministério Kids da 
Lagoinha Balneário Camboriú realizou um 
evangelismo no Parque Ecológico Raimundo 
Gonçalez Malta para anunciar a vida e a nova 
vida em Jesus. Com muita alegria os irmãos 
saíram para dizer a todos que nossa alegria 
vem do Senhor, não importa a situação em 
que vivamos, com ou sem pandemia, em 
Dia de Finados ou não, Cristo tem que ser 
anunciado!

Em outubro a Lagoinha nasceu na cidade 
de Toledo (PR). No primeiro culto de celebração 
mais de 70 pessoas se reuniram no auditório 
do Olinda Park Hotel. O pastor Patricio Souza, 
da Lagoinha Cascavel, ministrou uma palavra 
a respeito da importância de vivermos novos 
começos. Em Toledo já havia um GC de 
implantação e com muita alegria foi dado mais 
um passo para o nascimento de uma igreja que 
chega para somar forças aos nossos irmãos.
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Entre Elas Day

O ministério Elas da Lagoinha Cascavel (PR), 
promoveu o “Entre Elas Day”, encontro para 
mais de 100 mulheres com ministração da 
Palavra e oração. A pastora Silvana Souza 
ministrou a respeito de aceitação, confiança 
e identidade. Diversos workshops foram 
realizados pela equipe de voluntárias da 
própria Lagoinha, tais como: bordado em 
pedraria, auto-maquiagem, artesanato em 
biscuit, designer de sobrancelhas, entre 
outros.

IBL Cascavel promove encontro para 
despertar e capacitar mulheres para
novas atividades
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A Lagoinha Interlagos deu início à primeira 
turma do curso de LIBRAS. Idealizado pelos 
pastores Fernando e Edenia Delmindo, o projeto 
é um sonho dos pastores José e Sueli Silva. 
Sabemos que esta jornada não será fácil, mas
cremos que Deus nos capacitará para levar 
o amor de Jesus àqueles que não ouvem. 
Somos gratos ao Eterno pela vida das nossas 
professoras Flávia Fernandes e Cristiane Pina.

Mãos que 
pregam
Lagoinha Interlagos inicia 
curso de LIBRAS
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Novo Templo

IBL Americana 
completa 2 anos

Lagoinha São Vicente cumpre 
a missão de alcançar 10% das 
pessoas da cidade

Nos dias 6, 7 e 8 de novembro a Lagoinha São 
Vicente inaugurou o novo templo. A igreja 
realizou seus encontros presenciais durante 
nove meses em um pequeno salão. Passou 
um período de dois meses realizando cultos 
online por meio do YouTube. Agora, após 
11 meses implantada na cidade de São 
Vicente, inaugura o novo templo. A igreja 
está localizada à Rua Frei Gaspar, 2310/2320 - 
Parque São Vicente | São Vicente/SP.

A Lagoinha Americana iniciou novembro 
agradecendo e celebrando a Deus pelo seu 
aniversário. A igreja, que nasceu na cidade que 
faz parte da história cristã protestante no Brasil, 
tem vivido e testemunhado inúmeros novos
começos. “A celebração é nossa, mas a honra 
e glória é para Ele. Ainda temos muito a fazer, 
muitas novas histórias para serem escritas. 
Seguimos com o objetivo de espalhar o 
evangelho até os confins da terra”.

Su
l d

e M
in

as
 e 

le
st

e d
e S

ão
 P

au
lo



EDIÇÃO VI
NOVEMBRO
2O2O

Su
l

Alcançando a cidade

No dia 6 de novembro a Lagoinha 
Bragança Paulista inaugurou o Campus II 
da igreja com espaço para 400 pessoas. 
Agora a igreja está também na zona norte 
da cidade, com pouco mais de três anos 
de seu nascimento em Bragança Paulista. 
“Deus tem nos direcionado a alcançar 
essa região da cidade. Vemos o quanto 
Deus tem mudado a vida das pessoas por 
meio dos testemunhos de restauração”.

Lagoinha Bragança Paulista 
inaugura o Campus II da igreja
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Faça parte
da Lagoinha

Global
lagoinhaglobal

lagoinhaglobal

lagoinhaglobal

lagoinhaglobal
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Igreja Batista
da Lagoinha

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

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

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

Nossa visão

Nossa missão

Nosso propósito
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