
Prezada liderança, 

É com muita alegria e respeito que me dirijo aos queridos irmãos. Minha oração e o desejo do 
meu coração é de que o Deus da esperança, que nos enche de toda alegria e paz, por meio do 
Espírito Santo, os surpreenda e os abençoe. Louvo a Deus por suas vidas e pela disposição de 
cooperar com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. 

Conforme estabelece nossos documentos constitutivos, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, 
dentre outras finalidades, tem o compromisso de promover a capacitação do ministério pastoral 
batista. 

Por essa razão, desenvolvemos uma parceria estratégica com a Editora Vida Nova para oferecer 
aos pastores uma preciosa oportunidade de aquisição de livros com desconto e frete gratuito, 
parcelado em até 7 (sete) vezes, sem juros (imagem anexo). 

A biblioteca sugerida contém 11 (onze) títulos. No entanto, o pastor pode, à sua escolha, trocar 
parcialmente ou integralmente os títulos1. 

Sabemos, no entanto, que alguns pastores – mesmo desejosos de serem abençoados com essa 
preciosa oportunidade – não têm condições financeiras para realização deste sonho. Por isso, 
queremos sugerir/convidar os irmãos a transformar esse sonho em realidade. 

No dia 09 de junho (segundo domingo de junho) celebraremos, nas Igrejas Batistas do Brasil, o 
Dia do Pastor. Sem dúvidas, uma extraordinária oportunidade de materializar o carinho e o 
reconhecimento pelo trabalho e dedicação daqueles que têm servido ao Reino de Deus. 

Sugerimos, portanto, que aproveitem a parceria oferecida pela OPBB para presentear o(s) 
pastor(es) de sua igreja. 

"O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda 
graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz” (Nm 6,24-26, NVI) 

Fraternalmente, em Cristo, 

Daniel Ventura 
Dir. Executivo | OPBB 

1 Desde que mantido o valor limite de R$ 1038,90 (sem descontos) 
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Edições Vida Nova e OPBB se unem para oferecer uma biblioteca fundamental para seu ministério.
Adquirindo-a com desconto especial, você ainda colabora com o Programa de Mentoria Pastoral!

Adquira pelo WhatsApp: 
(11) 95221-1452

vidanova.com.br/vidanovaedicoes @edicoesvidanova @edicoesvidanova
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1 e 2 Samuel - comentário expositivo, 352 p. Robert B. Chisholm Jr.
Marcos - comentário expositivo, 352 p.  Grant R. Osborne

Teologia bíblica do Novo Testamento, 896 p.  G. K. Beale

Pregação - Comunicando a fé na era do ceticismo, 288 p. Timothy Keller
O Evangelho na vida -  c/ DVD, 136 p.  Timothy Keller

Quando a escuridão não passa, 80 p. John Piper

Romanos - comentário expositivo, 368 p.  C. Marvin Pate

1Coríntios - comentário expositivo, 272 p. Preben Vang

A Igreja centrada na Palavra, 224 p. Jonathan Leeman
Aconselhamento a partir da cruz, 288 p. Elyse Fitzpatrick e Dennis E. Johnson

Box Comentário histórico-cultural da Bíblia (AT e NT), 2048 p. Craig Keener, John H. Walton, Victor H. Matthews & Mark W. Chavalas

ORDEM DOS
PASTORES BATISTAS
DO BRASIL

Obs. Para alteração de títulos que compõe a 
          bíbliteca, entre em contato.


