
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Heinrich Friesen, filho de Johann e Lena Friesen, nasceu em Ibirama, SC, 

em 08 de junho de 1947. Desde os primeiros anos de sua infância, seus pais o 
levavam à igreja e EBD. 

Com sete anos de idade, Heinrich teve consciência da necessidade de 
converte-se. Aos 13 anos, durante uma série de conferências evangelísticas, 
manifestou-se como interessado em seguir a Cristo. No entanto, aos poucos, foi 
percebendo que na verdade não tinha experimentado uma real conversão. 
Finalmente, em 25 de dezembro de 1966, com 19 anos, rendeu-se aos pés de 
Cristo. 

Inicialmente, a vida cristã foi de grande alegria mas, depois de alguns 
meses, o fervor foi diminuindo. Mas o Senhor foi misericordioso com ele. Heinrich 
não sentia paz em seu coração, e fez uma promessa a Deus: se o Senhor lhe 
desse paz, se dedicaria a algo por Ele na igreja.  Como gostava de música, 
prometeu trabalhar nesta área. Em seguida fez contatos com o Instituto e 
Seminário Bíblico dos Irmãos Menonitas, em Curitiba, que oferecia o Curso de 
Música Sacra, onde ingressou em 1969. 

Depois de um ano de curso, interessou-se também por matérias de 
Teologia, despertando seu amor pela área de ministério pastoral. No entanto, 
ainda se encontrava longe de reconhecer que o Senhor o chamava para o 
ministério pastoral-missionário.  

Conheceu Olga Schmidtke, com quem mais tarde se casou e teve duas 
filhas: Aline Cristiane e Grety Laila. 

Olga ajudou Heinrich a dar ouvidos à voz do Senhor e a atender o Seu 
chamado. Não terminou o curso mas, mesmo assim, começou a servir ao Senhor 
sendo responsável pela Congregação da Igreja Batista Pioneira, no município de 
Guaíra, PR. Ocupando diversos cargos.  

Heinrich e família mudaram-se para Cascavel, PR, e tornaram-se membros 
da Igreja Batista Betel, onde, em 1976, teve a oportunidade de participar de uma 
série de conferências missionárias. O preletor do evento foi o Pr. Elton Rangel 
Pereira, então missionário em Concepción, Paraguai. 

Finalmente atendeu ao apelo missionário decidindo entrar imediatamente 
em contato com o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. 

Sentindo de Deus o chamado, não pôde resistir mais ao apelo missionário e 
começou, juntamente com sua família, o processo de candidatos a missionários 
pela JMM. 

Inicialmente foram apresentadas três possibilidades de onde trabalhar com 
ênfase no ministério teológico: Portugal, Equador e Bolívia. Imediatamente o 
nome Equador e a necessidade daquele país o atraiu mais. Depois de muita 
oração, sentiu paz em seu coração em decidir-se por esse país. O Pr. Heinrich e 
família foram enviados a esse campo missionário no dia 09 de setembro de 1988.   
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IV – A IGREJA 

6. Sua Relação Para com o Mundo  

Jesus Cristo veio ao mundo, mas não 
era do mundo. Ele orou não para que 
seu povo fosse tirado do mundo, mas 
que fosse liberto do mal. Sua igreja, 
portanto, tem a responsabilidade de 
permanecer no mundo, sem ser do 
mundo. A igreja e o cristão, 
individualmente, têm a obrigação de 
opor-se ao mal e trabalhar para a 
eliminação de tudo que corrompa e 
degrade a vida humana. A igreja deve 
tomar posição definida em relação à 
justiça e trabalhar fervorosamente 
pelo respeito mútuo, a fraternidade, a 
retidão, a paz, em todas as relações 
entre os homens. Raças e nações. Ela 
trabalha confiante no cumprimento 
final do propósito divino no mundo.  

Esses ideais, que têm focalizado o 
testemunho distintivo dos batistas, 
choca-se com o momento atual do 
mundo e em crucial significação. A 
igreja tem uma posição de 
responsabilidade no mundo; sua 
missão é para com o mundo; mas 
seu caráter e ministério são 
espirituais.  
O alto valor do indivíduo deve refletir-
se nos serviços de culto, no trabalho 
evangelístico, nas obras missionárias, 
no ensino e treinamento da mordomia, 
em todo o programa de educação 
cristã. Os programas são justificados 
pelo que fazem pelos indivíduos por 
eles influenciados. Isso significa, entre 
outras coisas, que o indecíduo nunca 
deve ser usado como um meio, nunca 
deve ser manobrado, nem tratado 
como mera estatística. Esse ideal 
exige, antes, que seja dada primordial 
consideração ao indivíduo, na sua 
liberdade moral, nas suas 
necessidades urgentes e no seu 
valor perante Cristo. 

Continua na próxima edição… 

 
 

É tempo de  
Missões Mundiais 

Missão: 
"Viabilizar a cooperação entre as 
igrejas batistas no cumprimento de 
sua missão como comunidade 
local"               
 
Tema: 
“Missões em um mundo sem 
fronteiras”  
 
Divisa: 
"E vindo, ele evangelizou paz a vós 
que estáveis longe, e paz aos que 
estavam perto; porque por ele ambos 
temos acesso ao Pai em um mesmo 
Espírito". 
Ef 2.17-18  
 
Hino Oficial: 
“Levante a Tua Voz e Anuncia” (536  
HCC) 
Letra: Myrtes Mathias e Música: 
Marcos Bernardes Gatz 
 

Missionária da Semana: 
 

 
Heinrich Friesen e 
Olga Schmidt 
Friesen  
Campo: Equador 
Cidade: Milagro 
 

 
E-mail: hfriesen@porta.net 
 
Motivos de Oração 
  
.Pela adaptação do casal missionário 
ao novo campo,à nova cultura e língua 
do país.  
• Para que Deus dê sabedoria e 
discernimento aos missionários, para 
desenvolverem seus projetos naquele 
campo.  
• Pela situação financeira do país pois 
as Igrejas e toda obra missionária 
estão sendo prejudicadas por 
problemas nessa área.  
• Pela saúde física, espiritual e 
emocional do casal missionário 

  “Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.” 
2 Coríntios 3.17 



      Após muita oração, a família teve dificuldade em deixar o Equador, cujo povo 
aprendeu a amar. O Pr. Heinrich e sua família seguiram como nossos pioneiros 
para a Romênia no dia 25 de julho de 1992; ali permaneceram até 1999 quando 
retornaram para o Brasil. 
     Em 2001 reapresentou-se com sua esposa à Junta de Missões Mundiais, 
respondendo ao desafio do Equador para trabalhar com Educação Teológica no 
Seminário de Milagro. Em março de 2002 foram aprovados pela JMM e estarão 
seguindo, após o treinamento, para o esse campo. 

Extraído do site da Junta de Missões Mundiais 
 

C U L T O  D E  L O U V O R  E  A D O R A Ç Ã O  
Prelúdio......................................................................................... Teclado 

Hino Congregacional............................................................. Congregação 

Oração................................. .......................................................Dirigente 

Palavra de Boas Vindas.............. .................................................Dirigente 

Momento de Celebração........... ........................................ Grupo de Louvor 

Dedicação de Dízimos e Ofertas ............................................Congregação 

Interlúdio....................................................................................Teclado 

Palavra do Ministério de Missões ........................... Carlota, Fátima e David 

Hino de Missões.....................................................................Congregação                                                          

Momento da Educação Religiosa ....................................MER. Silvana Rego 

Momento de Adoração...................................................... Grupo de Louvor 

Mensagem .................................................................................. Pr. Marlei 

Momento para Reflexão .........................................................Congregação 

Oração Final e Bênção ................................................................Pr. Marlei  

Poslúdio .....................................................................................  Teclado 
C O M U N I C A Ç Õ E S  

 
Quartas-Feiras - Reunião de oração e estudo bíblico às 8:00 PM. Venha e 
traga visitantes. Estamos estudando o livro de Filipenses. Não deixe de participar.  
Motivos de Oração: 
- Pela Diretoria da Igreja. 
- Pela unidade da Igreja. 
- Por Soraya Dunham e sua  família.  

- Pelo Pr. Levy Penido e sua saúde. 
Escola Bíblica Dominical  – Todos os domingos às 10:00h.  

Grupo de Louvor – Ensaios sábados às 3:00 PM. Se você faz parte desse grupo,  
 não deixe de participar. 

  
ANIVERSARIANTES DO MÊS 

 

“O Senhor te abençoe e te guarde.”    Num. 6.24. 
 

      Março,03 - Neusa Vieira       Março,04 - Daniella Ludwig 
Março,18 - Jerusa Soares     Março,20 - Vania Ludwig 

Março,31 – Ivan Ludwig 
 

LEITURA DA BÍBLIA EM UM ANO – "Procure apresentar-
se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se 
envergonhar e que maneja corretamente a palavra da 
verdade. (2 Timoteo 2.15). Pegue a tabela da leitura na 
recepção. 

 

ESCALA DE SERVIÇO 
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, 

sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis.” 
Colossenses 3:23 e 24 

 Hoje  Próximo domingo 

Dirigente do Culto        Evanise Chan  
Cozinha                         Wine e Beni  Solenir, Neuza, Sebastiao 
Som                               Hélio e Kevin S Hélio e Kevin S 
Projeção                        Caroline e Kevin C     Caroline e Kevin C 
Recepção                        David e João Rubens David e João Rubens 

 

        
 
 
Pay attencion to today’s lesson and write something 
interesting. 
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATENÇÃO - Favor não atender ou deixar o seu telefone celular ligado 
durante a realização de qualquer atividade na Igreja. 
 

IRMÃOS -  O envelope de dízimo tem um novo item: FUNDO PRÓ 
TEMPLO. “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não 
com tristeza, ou por necessidade; porque Deus ama ao que dá com 
alegria.”  II Corintios 9.7.  Os valores desse fundo não 
serão utilizado para nenhuma outra finalidade, a não ser a 
compra do templo. 

Querido visitante – Sua presença e muito importante. Volte Sempre! 
“ Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor.”  Salmo 122:1  

 
Curso de Capelania -  Acontecerá no dia 26 de 
março aqui em nossa Igreja procure a MER 
Silvana para outras informações. 


