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JUBILEU DE OURO CELEBRADO
Palavra nenhuma seria capaz de externar, ou aquilatar o valor da participação de cada
pessoa que trabalhou para que o jubileu de ouro de nossa amada Grei fosse celebrado com o
melhor de nossas possibilidades. Para lembrança da posteridade, pois logo se esquece e
jogado é no esquecimento o que é investido de vidas e recursos pecuniários em prol do Reino
de Deus, registro alguns fatos sem os quais a celebração não teria tido o brilhantismo –
embora sem ostentação – que teve a celebração do jubileu. Se porventura algum fator
relevante deixar de ser mencionado, que seja trazido a conhecimento para menção futura.
Propósitos, o ministério gestor dos demais, assumiu em Janeiro de 2013, a
responsabilidade dos preparativos para a celebração, com o assentimento e apoio logístico e
financeiro da Diretoria. O ministério de patrimônio e departamento de construção assumiram
a adequação do local da celebração; os ministérios de multimídia e sonoplastia renovaram
seus equipamentos – com recursos do caixa geral e algumas doações, inclusive de mão de obra
do Pablo, da Igreja Batista da Glória em Cotia e de Elson Vencerlêncio da Silva na instalação
elétrica e sonoplasta. A reforma e acabamento do local das celebrações começaram em
Janeiro deste ano, e de lá até o evento foram incansáveis trabalhos, nas últimas semanas,
todos os dias até tarde da noite, um grande número de voluntários trabalhando com alegria e
disposição em vários setores como, cantina, limpeza, instalações elétricas, tendo à frente os
incansáveis servos do Eterno Senhor da Vida: Dejair Balieiro, Carlos Cesar Xavier e Aminto
Alves do Nascimento, recebendo este – com toda justiça – a eleição de Destaque do Jubileu.
A montagem da programação e levantamento histórico dos membros organizadores
ficou sob a responsabilidade de Nilda Serafim da Silva, que fez uma minuciosa pesquisa de
nomes e endereços de organizadores ainda vivos. A cada um foi enviado um convite
diferenciado pelo correio para o jubileu. A música foi maravilhosa, recebendo vários aplausos,
louvamos ao Senhor pelas vidas e dedicação dos responsáveis, Carlos Roberto Pinto, Marina
Martins, Liliana Bacci, Gisele Rodrigues, Raquel Bragança, Jacqueline Serafim,Raquel Damásio,
MCA, Ministério Infantil, Conjunto Vida e Conjunto Masculino da Igreja Batista Esperança. Os
ministérios de segurança e recepção nos proporcionaram tranquilidade e aconchego durante
os eventos, louvado seja o Senhor pelas vidas de todos.
Por último, porém com louvor em destaque, foram as decorações do espaço: Beth
Balieiro e Dejair Balieiro; e os salgados e doces: Beth Balieiro, Dejair Balieiro, Zenaide, Lucineia
e Romilda, que estiveram à frente contratando Buffet e fazendo parte na cantina. A mesa do
fondue fez a boca de muitos aguar, ficou belíssima. Que o Eterno multiplique as vidas e o
prazer de servi-LO, de todos, enquanto aqui estiverem! SOLI DEO GLORIA!

