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EDITORIAL

Lagoinha
em páginas
digitais
Somos inspiração e
compartilhamos a maravilhosa
graça multiforme do
Espírito Santo

Vivemos um momento único na nossa história,
somos uma convenção com centenas de
igrejas espalhadas pelos cinco continentes. Um
momento como esse merece uma plataforma
que permita que cada uma delas possa inspirar
umas às outras e também todas as pessoas
que buscam a novidade do evangelho. Por essa
razão nasce a revista LAGOINHA GLOBAL, que
traz o que de mais inspirativo acontece em
nossas comunidades. Boa leitura!
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Palavra
do
Pastor
Guiados pelo Pai Eterno
Com a graça de Deus, hoje
somos 470 Lagoinhas
espalhadas pelos
continentes da terra
Buscando cumprir a orientação do Pai
Eterno, de irmos de Jerusalém até os
confins da Terra, estamos dando um
relevante passo, e que, segundo a vontade
de Deus, isso se torne uma realidade
por meio de cada um de nós. Até algum
tempo atrás, tínhamos um único endereço
em Belo Horizonte, mas com o tempo
abrimos algumas igrejas e há quatro anos
começamos um processo mais intenso de
implantações e expansão.
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Somos Lagoinha Global

Estamos sensíveis ao que Deus está
fazendo e cremos que para que esse
crescimento continue de forma sistemática
e sustentável, precisávamos dar um passo
assertivo. Por isso, agora funcionamos
de forma denominacional para melhor
aplicarmos o trabalho de implantação
de igrejas em todo mundo. A Lagoinha
Global é nosso órgão de orientação
estratégica, cobertura e auxílio na
implantação das próximas igrejas.

Conto com os pastores
regionais, sub-regionais
e locais para delegar essa
missão
Nosso sonho é que possamos chegar,
da melhor maneira possível, a cada lugar
que necessite de nossa atenção, oração,
cuidado e Palavra de Deus. Todo esse
trabalho não é parte de um projeto humano,
mas a boa, perfeita e agradável vontade de
Deus trazida à existência a partir de muitas
orações e lágrimas. Parece paradoxal que
num tempo de crise como este, a Lagoinha
experimente sua maior expansão da
história.
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Deus usa as
coisas loucas
para confundir
as sábias, pois a
Sua sabedoria é
muito maior que
oconhecimento
lógico natural.
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Lagoinha
Global

Organização para levar com
sabedoria as Boas Novas
de Cristo a todas as nações
Com a finalidade de facilitar os processos de
implantação de igrejas e dar visibilidade às suas
ações evangelísticas ao redor do globo terrestre,
a Lagoinha agora tem a sua própria convenção,
denominada Lagoinha Global. Dessa forma, todas
as Lagoinhas estão debaixo de uma organização
que normatiza um padrão no desempenho de suas
funções e identidade, bem como divulga todos os
trabalhos das igrejas.
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Estrutura e composição

A estrutura da Lagoinha Global é conduzida
por um conselho de pastores que tem
como presidente, o pastor Márcio Valadão.
Ela é composta por 9 organizações, são
elas: Centro- Oeste; Grande BH; Nations;
Norte / Nordeste; Terra de Minas; Sul; Sul de
Minas e Leste de SP; Rio e USA. Essa rede
funciona de forma organizada e equilibrada
em suas ações, compondo e orquestrando
o cumprimento da missão Lagoinha.

A Lagoinha Global é para todas
as pessoas que acreditam na
pregação do evangelho

Redes Lagoinha Global

A Convenção se estabelece nas principais
plataformas digitais, com a missão
de divulgar conteúdos relevantes,
que divulgam as ações das igrejas no
cumprimento do “Ide”, com o intuito de
fazer conhecido os milagres que Jesus
tem operado nesses dias. Uma mídia
diferenciada, que vai além de um conteúdo
informativo e incentiva para engajamento
na Obra e despertamento para o poder
transformador do evangelho.
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Faça parte
da Lagoinha
Global
lagoinhaglobal
lagoinhaglobal
lagoinhaglobal
lagoinhaglobal
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Centro-oeste

Ao alcance
de vidas

Somos frutos da obra redentora
de Jesus anunciada por meio do
trabalho missionário

Para que o evangelho alcance cada dia mais
pessoas, a Regional liderada pelo Pastor Rodinei
Medeiros realiza diversas ações. Já são mais de
70 igrejas localizadas na região metropolitana
de Belo Horizonte, algumas no Triângulo Mineiro
e várias no Centro-Oeste do Brasil. São
regiões de grande extensão territorial e fluxo
migratório de pessoas que buscam emprego e
melhores condições de vida.
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Uma igreja relevante

“ (...) assim como o Pai me
enviou, também eu vos envio a
vós” (João 20.21)

O amor ao próximo

Tendo como base o amor ao próximo,
outra frente de atuação desta Regional
é o acompanhamento e a capacitação
da liderança, tendo em vista o
desenvolvimento potencial de cada
membro e líder. Com esse engajamento,
milhares de pessoas tem recebido Jesus
em suas vidas. Novas histórias são escritas
por meio das Lagoinhas plantadas no
Centro-Oeste brasileiro e a expectativa é
que esse amor cresça a cada dia.

Centro-oeste

Com o propósito de manter e implantar
igrejas relevantes, embasadas na palavra
de Deus e com ovelhas saudáveis, essa
frente da Lagoinha projeta a identidade
da Matriz em todas as suas unidades, com
alinhamento de visão, ministérios e ensino
teológico. Além disso, nos GCs, que são
os pequenos grupos, a palavra de Deus é
compartilhada e vínculos são gerados para
um adequado discipulado e tempo de
comunhão.

Centro-oeste
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Se você reside em alguma
dessas regiões e deseja
ser cuidado, entre em
contato com o pastor
Rodinei Medeiros:
(31) 98489-2687
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Estados Unidos

Todos são
bem-vindos

Cada Lagoinha plantada nos
Estados Unidos da América é um
convite ao novo de Deus

Marcada pela diversidade cultural, a Regional USA,
liderada pelo pastor André Valadão, compreende
igrejas instaladas nas cidades de Orlando,
Miami, Nova Iorque, Dallas e Boston. São regiões
estratégicas dos Estados Unidos com famosos
atrativos turísticos, grande população, alto
desenvolvimento econômico, bem como forte
presença de estrangeiros que buscam melhores
condições de vida nesses locais.
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Valores bíblicos e fé

União, comunhão, Palavra,
louvor, família, amor, fé,
discipulado, transformação.

Testemunhos de Cristo

Diferentes povos, culturas, realidades
socieconômicas têm uma necessidade
em comum: Jesus! Com essa frente de
atuação nos Estados Unidos, milhares
de americanos, brasileiros e pessoas de
nacionalidades diversas já entregaram
suas vidas a Jesus. Agora seguem
acompanhadas e fortalecidas na
caminhada cristã, no fundamento da fé,
testemunhando o poder transformador do
evangelho de Cristo.

Estados Unidos

Firmadas em valores bíblicos e no modo
de ser Lagoinha, essas igrejas trabalham
com a comunhão e o discipulado, por meio
de GCs. São pequenos grupos onde a fé
é compartilhada e mais pessoas têm a
oportunidade de conhecer Jesus e serem
acompanhadas. Além disso, existe um
intenso trabalho de capacitação ministerial
e de liderança, para que todos possam
servir uns aos outros no Reino de Deus.
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Queremos
cuidar de
você!

Entre em contato pelo e-mail:
lagorlandochurch@gmail.com

O evangelho
na prática

Mais de 150 Lagoinhas
compartilham a fé na Regional
Grande BH e Distrito Federal
A Lagoinha tem a vocação de inspirar pessoas
a viverem o evangelho na prática. Prezar
por gerações é sua característica marcante,
pois cuida desde o público infantil ao idoso,
atuando em diversos aspectos sociais,
psicológicos, profissionais e, sobretudo,
espirituais. Esta Regional atua como suporte
para as famílias, entendendo que uma vida
relacional de sucesso, depende de corações
sedentos pela Palavra.

Grande BH
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Rumo aos 10% para Jesus

Em busca desse alvo, a
Lagoinha tem chegado a
diversos bairros de BH e
municípios

Uma visão dada por Deus

O Pr. Márcio Valadão sabe da grandiosidade
desse trabalho e reconhece que tanto
as conquistas como os projetos são
dados pelo próprio Deus. “Somos fruto da
misericórdia do Senhor e fruto do trabalho
Dele, pois sem Ele nada podemos fazer”,
ressalta. Para administrar as 470 Lagoinhas,
Deus deu a direção a ele de estabelecer as
Regionais para que cada uma cuidasse de
um grupo de igrejas na mesma visão.

Grande BH

Sob a liderança do pastor Márcio Valadão
há centenas de pastores e líderes,
distribuídos em 22 sub-regionais, atuando
cada um em sua área em prol de um alvo
comum: a expansão do Reino de Deus. O
propósito desse trabalho evangelístico é
ainda mais especial nessa região, já que foi
no berço da capital mineira que a Lagoinha
nasceu, e recebeu do Senhor a missão de
conquistar 10% da população para Jesus.
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A alegria de estar presente em diversos
bairros de Belo Horizonte, em Nova Lima,
Sabará, Santa Luzia, Vespasiano, Ibirité,
Contagem, Caeté e Distrito Federal,
impulsiona a chegar ainda mais longe e
se fazer presente em todas as localidades
que abrangem esta Regional e carecem da
presença real de Deus. Por isso, além da
Grande BH essa Regional engloba também
o cuidado, a oração e desafios em outras
nações.

O cumprimento do “Ide” de
Jesus Cristo partindo de Belo
Horizonte para o mundo

Um propósito, uma visão

Sob responsabilidade desta Regional,
está também o Nepal, a Espanha, o Chile,
a Bolívia e Angola. “Queremos cumprir o
‘Ide’ do Senhor, por isso, trabalhamos de
uma forma tão gloriosa, com muito zelo,
para que possamos levar todo o cuidado
e apoio a todas as igrejas e, numa mesma
visão e mesmo propósito, possamos
cumprir, enquanto pulsar nossos corações,
a vontade do Senhor e fazê-lo sorrir”, afirma
o Pr. Márcio.

Grande BH

Além da Grande BH

A nossa
Lagoinha
Matriz

Onde tudo começou há mais de
60 anos, pela bondade, graça e
sustentação de Deus

Matriz
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Em 20 de dezembro de 1957, nascia a Igreja Batista
da Lagoinha por um grupo de 32 pessoas, liderado
pelo pastor José Rêgo do Nascimento. A partir
de 1972, quando havia cerca de 300 membros,
passou a ser liderada pelo pastor Márcio Valadão,
ainda hoje à frente da congregação. A nossa
Matriz nasceu com a vocação de ser referencial
de vida e amor, onde o Espírito Santo tem plena
liberdade de atuação.
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Uma igreja
sem paredes

Paralelo ao trabalho de expansão e programação
de cultos e eventos, a igreja promove e contribui
com o desenvolvimento pessoal e social, por meio
de projetos que se destinam à ressocialização,
ao atendimento jurídico gratuito, à capacitação
profissional, assistência espiritual, psicológica
e familiar, dentre outros, viabilizados pelos mais
de 200 ministérios atuantes ligados à Lagoinha
Matriz.
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Para o pastor Flavinho Marques, pastor que
auxilia o Pr. Márcio Valadão junto à Lagoinha
Matriz, esta é uma igreja que ama Jesus
e as pessoas. “Nosso objetivo é ser
uma igreja saudável, que ama e vive as
Escrituras”, afirma o pastor. É uma igreja
que está alicerçada nas eternas palavras de
Jesus “e conhecereis a verdade” que são
referencial para todos os que desejam ter um
relacionamento com Jesus Cristo.

Visite a Lagoinha Matriz! Rua
Manoel Macedo, 360 – São
Cristóvão – BH / MG.

Matriz

Alicerçada
nas Escrituras

Fé e
expansão
do Reino

De bairro em bairro, de cidade
em cidade, alcançando todas as
nações do mundo
A Regional Nations, liderada pelo pastor
Leonardo Capochim, compreende igrejas
instaladas na América, Europa e Ásia. São
congregações missionárias, que alcançam
nativos de diferentes regiões do mundo,
bem como brasileiros que estão tentando
a vida em outro país. Por meio do trabalho
dessa Regional, diferentes povos têm sido
alcançados pelo amor de Cristo.

Nations
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Panorama local

Nations
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A Europa é um continente
economicamente desenvolvido e durante
muito tempo foi berço da fé cristã. Porém,
nos últimos anos, tem enfrentado um
esfriamento espiritual de suas populações,
por isso, existe a necessidade de reavivar
a pregação da palavra de Deus nesses
locais. O continente asiático por sua
vez, compreende boa parte da igreja
perseguida, onde a fé cristã é fortemente
combatida.

Lagoinha atua também em
Medellin em favor do crescimento
da fé cristã na Colômbia

O cumprimento da missão
Para cumprir essa missão, há um trabalho
fundamental de acompanhamento e
discipulado. De forma que os pastores são
discipulados, líderes são acompanhados e
ovelhas são cuidadas, até que toda a região
seja alcançada. O modelo de ser igreja da
Matriz é replicado às novas congregações.
O propósito principal é que cada Lagoinha
seja uma “Lagoinha Matriz” sendo resposta
a esse lugar, dentro do seu contexto.
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Matriz

Queremos cuidar de você!
Se você mora em uma
dessas regiões,
entre em contato com
o pastor Leonardo
Capochim
(31) 98793-1570.
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Norte e Nordeste

Mais de 30
Lagoinhas

Muitas famílias são
impactadas com o amor e
o poder transformador do
evangelho

Norte e Nordeste representam a maior área de
extensão do território brasileiro,
correspondendo a cerca de 60% da área total
e abrigando grande parte da população. A
Lagoinha possui atuação relevante no Rio
Grande do Norte, Acre, Maranhão, Pará, na
Bahia, Paraíba e em Pernambuco. Ações
relevantes impactam a sociedade e contribuem
para o enfrentamento de problemas
socioeconômicos devido ao clima seco.

Uma igreja atuante

Para o Pr. Emerson Caetano, líder da
Regional, a Lagoinha é uma igreja
atuante nas artes e na assistência social.
É referência no cuidado com a família,
se preocupa com o atendimento, não
somente espiritual, mas psicológico. É uma
igreja que se envolve no cuidado diário
das pessoas e faz trabalhos terapêuticos.
“Creio que cidades florescerão, somos
instrumentos de Deus em cada uma delas,
afirma”.

Norte e Nordeste
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O alvo é a expansão

A Lagoinha sempre atuou no âmbito da
família, considerando essa instituição como
fundamental na transferência de valores
cristãos de uma geração a outra. O alvo é
levar isso adiante, abençoar, dar suporte e
auxiliar famílias nos aspectos psicológico
e intelectuais e sociais, contribuindo para
o desenvolvimento da comunidade. Que a
semente plantada nessas regiões floresça
e cumpra o propósito de Deus!

Encontre a Lagoinha mais próxima
a você! Ligue: Pr. Emerson Caetano
(31) 98401-8986

Norte e Nordeste
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Lugar de
novos
começos

Tudo começou com um pequeno
grupo familiar que se reunia no
aconchego do lar

O nascimento dessa Regional é interessante
e inspirador. Segundo Felippe Valadão, tudo
começou em sua própria casa. Os encontros
se tornaram um lugar de novos começos para
famílias inteiras. Desse movimento, surgiu a
Lagoinha Rio, que deu origem a mais 6 igrejas,
sendo 4 no estado do Rio, Niterói, Cabo Frio,
Teresópolis e Barra da Tijuca, e 2 no estado de
São Paulo, na capital e na cidade de Rio Claro.

Rio de Janeiro
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A paixão
por Cristo

Com uma característica vibrante, a
Regional Rio é conhecida por gerar
membros apaixonados pelo evangelho.
“Somos vibrantes para louvar, servir,
amar as pessoas e principalmente
a Deus”, destaca Felippe, líder da
Regional. Por isso, um dos grandes
DNAs das igrejas é o voluntariado, não
apenas nos cultos, mas em todas as
ações que acontecem ao longo da
semana, seguindo a visão da Lagoinha
Matriz.

Rio de Janeiro

População ao redor tem sido
impactada nas esferas sociais,
econômicas e políticas
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Nos próximos 3 anos, a Regional tem o
objetivo de plantar mais 6 igrejas no Rio
de Janeiro com o mesmo modo de ser
Lagoinha, de forma a cercar o estado
com o amor e a pregação da palavra
de Deus. Para isso, líderes estão sendo
preparados para o envio. Para quem
mora nos estados do Rio de Janeiro
e São Paulo e deseja fazer parte, é só
entrar em contato com o pastor Pr.
Leandro Almeida (31) 9313-6907.

“O Pr. Márcio
Valadão é o nosso
conselheiro, bem
como voz profética
e apostólica”.
- Felippe Valadão

Rio de Janeiro

Seguindo
para o alvo

Sul
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A Europa
do Brasil

Lagoinha chega à região Sul com
o propósito de implantar uma
igreja em cada cidade

Essa Regional, liderada pelo pastor Charles
Campos, compreende igrejas distribuídas em
municípios dos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Essa região é a
menor em extensão territorial do país, porém é a
segunda mais desenvolvida de todo território
nacional, com destaque para a agricultura,
extrativismo, indústria e energia.

Cuidado e pastoreio

As igrejas desses locais são bem familiares.
Se preocupam com o cuidado, o pastoreio
e o amor ao próximo. Elas se baseiam em
um tripé fundamental: celebração; que
compreendem os cultos, onde os irmãos
se reúnem para louvor e agradecimento a
Deus; GCs, que são os pequenos grupos de
amizade e pastoreio; e os ministérios, que
geram oportunidades para que as pessoas
trabalhem no Reino e alcancem outras.

Cumprindo Marcos 16.15: “Ide
por todo o mundo, pregai o
evangelho a toda criatura”.

Oração e intercessão

A equipe de trabalho tem investido em
treinamentos para liderança e formação
de pastores, bem como gerado em oração
e intercessão um novo tempo para essa
região do país. “Compreendemos nosso
propósito de servir a comunidade local, ser
influente nas áreas sociais e, acima de tudo,
proporcionar um novo começo de vida,
para todo aquele que vier a Jesus”, destaca
Charles Campos.

Sul

EDIÇÃO I
SETEMBRO
2O2O

Sul
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Queremos cuidar de você!
Entre em contato com o
pastor Charles Campos
(41) 99632-5189.

Até os
confins da
terra

São dezenas de Lagoinhas
atuando e testemunhando os
grandes milagres de Cristo

Sul de Minas e São Paulo
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A Regional São Paulo e Sul de Minas, liderada
pelo pastor Marco Túlio, abrange cidades com
climas e costumes semelhantes, mesmo
em estados diferentes, dada a proximidade
geográfica dos municípios. São regiões
marcadas pelo importante desenvolvimento
tecnológico e industrial, e pelo crescimento
de pessoas e famílias inteiras tocadas pelo
evangelho e libertas pelo poder de Jesus Cristo.
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O principal propósito da Regional é “fazer
o Senhor sorrir”, como o pastor Márcio
Valadão costuma dizer. Isso significa falar
do amor de Jesus às pessoas, proclamar as
Boas Novas e estabelecer o Reino de Deus
sobre a Terra. Para cumprir esse objetivo, a
obra evangelística é realizada com o DNA
100% da Matriz, mantendo valores que
permitiram que a Lagoinha conquistasse
tantos lugares para o Senhor.

Com forte atuação social, as
Lagoinhas desenvolvem ações
que inspiram pessoas.

Gestão eclesiástica

Sobre a forma de trabalho, para multiplicar
a atuação da Lagoinha nessas regiões,
Marco Túlio explica: “Tenho como foco a
captação de obreiros e pastores, por meio
de treinamentos, capacitações, seminários
e cursos de gestão eclesiástica, para
avançarmos ainda mais na nossa região,
com implantação de Lagoinhas em todas
as cidades confiadas a nós”. Milhares de
pessoas são impactadas e tem trabalhado
na obra de Deus.

Sul de Minas e São Paulo

Fazendo Jesus sorrir
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Conheça mais o que a
Lagoinha tem feito por meio
dessa regional!

Entre em contato com o
pastor Marco Túlio
(31) 98402-1586.

Conquista e
confiança

Terra de Minas
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A beleza natural das terras de
Minas Gerais ganha mais brilho
com o amor de Jesus
Dizem que o povo mineiro é desconfiado, sim é
verdade. Em contrapartida, quando se ganha
seu coração, encontra uma terra fértil. E é esse
povo que a Regional Terra de Minas conquista
a cada “cafezinho”. Dia após dia mais vidas
florescem no amor ao evangelho na região
metropolitana de Belo Horizonte e nos
municípios do Quadrilátero Ferrífero, Zona da
Mata e Norte de Minas, onde a Lagoinha tem
chegado.
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Liderada pelos pastores Isaac e Viviane
Zalton, essa regional se caracteriza pelo
jeitinho especial do mineiro ser. “Somos
todos muito acolhedores, sabemos amar a
cada pessoa que chega, independente de
como ela está, e caminhamos lado a lado,
ajudando a viver um novo começo
em sua vida. Para aqueles que já caminham
conosco, nossa função é não perder
nenhum”, afirma o casal com alegria por
esse trabalho.

Terra de Minas

Um jeitinho
de cuidar
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O trabalho dessa frente da Lagoinha
se baseia em três pilares. Os GCs, que
são grupos de crescimento realizados
ao longo da semana com o objetivo
de proporcionar o discipulado. O
voluntariado, que capacita pessoas ao
serviço no Reino, e o relacionamento,
tanto vertical com o Pai, como o
horizontal com os irmãos, que permite
aos líderes e membros exercerem
autoridade nas cidades em que estão
instaladas.

Deixe a Lagoinha cuidar de
você também! Ligue:
Pr. Isaac Zalton
(31) 98488-3023.

Terra de Minas

Os pilares da
construção
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Lagoinha
Gerações
Um congresso global que
impactará famílias de toda a terra
com o poder da Palavra
O Congresso Lagoinha Gerações é o primeiro
evento da Lagoinha Global. O evento que
acontece anualmente na Lagoinha Matriz,
inaugura neste ano um novo formato, com a
possibilidade de público presencial e on-line e
participações de várias Lagoinhas de forma
remota. Com o tema “Todos no mesmo lugar”,
com base na passagem bíblica de Atos 2.1-4, o
Congresso será realizado nos dias 10, 11 e 12 de
setembro.
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Evento para
famílias

O objetivo do congresso Lagoinha Gerações
é refletir sobre o impacto positivo e negativo
devido ao estreitamento das relações
familiares neste ano; já que muitos se viram
obrigados a permanecerem grande parte do
tempo em casa acarretando as proximidades
relacionais de forma intensa e sem
precedentes. A abordagem será feita pelos
líderes do ministério Gerações
e de diversas Lagoinhas do mundo.
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A Lagoinha se importa com as
famílias e quer vê-las servindo a Deus,
vivendo os propósitos da Palavra.
Famílias prósperas, benditas, famílias
abençoando as nações. Por isso,
promove esse evento com o intuito
de ver a união entre pais, filhos e
avós e celebrar a família como um
projeto de Deus. Será um tempo de
edificação para os lares, libertação e
cura nas áreas espiritual, sentimental e
comportamental.

Acompanhe o Congresso
pelas plataformas digitais
da Lagoinha Global
lagoinhaglobal

Terra de Minas

Um projeto
de Deus

