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“Todo ser que respira louve ao SENHOR. Aleluia!”
Salmos 150:6 ARA

Graça e paz, com a graça de nosso Senhor, finalizamos o segundo trimestre de
2022 no Instituto Bíblico Rev. Augusto Araújo.
Neste tempo nos voltamos para a nossa sede social, e comunicação institucional
visando a 40 ª RO do Supremo Concílio da IPB, que foi realizada em Cuiabá. Atendendo
a inúmeros pedidos de lideranças do Brasil todo, o IBAA se mobilizou para a hospedagem
de visitantes e equipes que serviram nos stands do Supremo Concílio. Investimentos na
cozinha, refeitório e nos quartos foram realizados visando o atendimento deste grupo e
uma futura melhoria em nosso internato. Trata-se de um legado para além dos dias de
evento.
Destaca-se ainda neste período a cedência do IBAA para atividades das Igrejas
Locais, a criação de equipe de música para eventos especiais e a formatura do primeiro
CURSO MODULAR BREVE, realizada na cidade de Nobres, MT, atendendo demanda
local de formação/capacitação de lideranças. Uma adequação contábil foi realizada com a
troca da empresa prestadora de serviço, visando a continuidade dos trabalhos.
Hoje a nossa diretoria conta com o Rev. Manoel Delgado Jr. na Direção, Gerson
Emerich Portes na Vice-Direção e Rev. Jefferson Richard Zimmer como Capelão.
Contamos ainda com o apoio voluntário dos irmãos Rev. Juliano Lima e Maria
Aparecida, coordenação de música, Presb. Thiago Serra como suporte e T.I. e o Rev.
Rubens na coordenação do Departamento de Missões, além da Ev. Cida, Irmã Cinthia,
Cristina e Alzenir no ministério de intercessão em favor do IBAA. O nosso corpo de
funcionários que conta com o irmão Gerson como Coordenador Administrativo-Financeiro,
irmã Cristina como nossa Secretária Executiva, e o Sr. João como Zelador e funcionário
mais antigo em atividade no Instituto Biblico.
Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente em Cristo,

Rev. Manoel Gonçalves Delgado Jr.
Diretor IBAA
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2022

