A DINÂMICA DA IGREJA
A definição bíblica (Palavra de Deus revelada) para a
IGREJA é: o agrupamento de salvos representando a
pessoa de Jesus andando entre os homens. E “andando
entre os homens” significa estar fazendo exatamente o
que Jesus fez quando aqui esteve como um ser humano.
Ele não defendeu uma denominação, uma teologia, um
programa de 3 pontos, uma ênfase bíblica e nem a
priorização de uma organização. Pobre da igreja que
pretende que a sua “programação ou a sua liderança”
deva ser a motivação e a razão de ser da sua existência.
Jesus afirmou: “Porque eu vos dei o exemplo, para que,
como eu vos fiz, façais vós também.” (Jo 13.15) O que Jesus
fez quando aqui esteve entre nós? Ele organizou uma
igreja? Não. Ele estabeleceu assembléias para discussões?
Não. Ele levantou polêmicas teológicas? Não. Ele deixou
os não dizimistas à vontade? Não. Então, o que Ele fez
entre nós? Podemos afirmar que Jesus em primeiro lugar
revelou-se como sendo o Filho de Deus que encarnou
(tornou-se um homem semelhante a nós) e aqui veio
para uma missão específica: providenciar um caminho
para a nossa salvação. E, tendo esta bússola à sua frente
(um Norte a ser perseguido) Ele pautou toda a sua ação e
atividade nesta direção: buscar e salvar o homem
perdido. Não fez assembleias, não elaborou tratados e
nem colocou nenhum outro tema ou prioridade acima
deste alvo proposto: salvar o homem perdido. Passados
estes dois mil anos após a sua ascensão, a IGREJA CRISTÃ
agasalhou, infelizmente, muitas distorções. Vemos hoje
uma
grande
quantidade
de
pensamentos
eclesiásticos/religiosos diferentes, contrastantes e
infelizmente conflitantes. Muito apego a pensamentos
humanos defendidos por líderes carismáticos
e,
porque
não, a cultos adaptados aos costumes
contemporâneos. Mas, penso eu, muito distantes dos
princípios bíblicos e do evangelho revelado na pessoa de
Jesus. E nesta realidade atual os cristãos “escolhem” a
igreja que mais lhes agrada.
É a busca pela igreja que tem o “perfil” que mais atende

aos seus interesses ou pensamentos pessoais. Tenho
mais de 60 anos de vida em igreja local, sendo 53 nesta
amada igreja. E, nos últimos 20 anos, tenho tido o
privilégio de ser o seu Pastor. Convivo com gente –
como eu – que ama esta igreja e nela está há muitos
anos. Convivo com amados que chegaram há médio e a
curto prazo e aqui servem o Senhor com alegria. E
convivo com gente que não está satisfeita aqui e que
pretende achar uma outra igreja que lhe agrade. Sei que
é assim e assinalo que me importo com os que estão
insatisfeitos com a igreja. E o que puder fazer para
esclarecer, ouvir e buscar manter cada um entre nós, eu
farei. Mas não me abalo com mudanças. Entendo –e
defendo – que esta autonomia de pensamento é de cada
um. Amo e continuarei amando a todos. O que vejo neste
momento em nossa igreja é que ela está “reavivando,
renovando e animando-se”. Isto está acontecendo e,
creia, eu tenho com segurança a capacidade deste
diagnóstico. Estamos retomando o caminho certo:
estamos elegendo com clareza e objetividade o nosso
alvo: INSTRUMENTOS PARA A SALVAÇÃO DO
PERDIDO! Assim agiremos, mantendo toda a nossa
estrutura funcionando, nos preparando adequadamente
através de toda a programação proposta para, juntos,
atingirmos o grande alvo proposto!
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Deus nos abençoe!
Pr. Paulo

IGREJA BATISTA UNIDA DO BRÁS
HORÁRIO DE CULTO

ATENDIMENTO PASTORAL

DOMINGO: 9H30 (EBD)
TERÇAS E QUINTAS DAS:
DOMINGO: 18H30
14H ÀS 18H
(CULTO DA NOITE )
SECRETARIA
10h às 14h
14h às 19h

Durante a semana cultos familiares por regiões
Pr. Paulo Darcio Pereira Baptista
Rua Valdemar Dória, 44 - Tel: 2692-2211
E-mail: pastor.pd@terra.com.br

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas
as nações, batizando-os em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo;
ensinando-os a guardar todas as coisas
que vos tenho ordenado. E eis que estou
convosco todos os dias até a consumação
do século.”
(Mateus 28:19 e 20)

QUEM SUBSTITUI A CRISTO E ANUNCIA A SALVAÇÃO?

JOVENS

ANIVERSÁRIO IBUB

A IGREJA LOCAL, como a IBUB. é o projeto de Deus
para levar a mensagem do evangelho a toda criatura. É
o ajuntamento dos salvos (os membros da igreja) que,
juntos, entendem esta verdade revelada: nós somos o
CORPO DE CRISTO continuando a andar entre os
homens para levá-los à salvação!

“EI JOVEM!”

A partir do primeiro domingo de Junho até o primeiro
domingo de julho, estaremos comemorando os 53
ANOS de vida da nossa IBUB. A partir do próximo
domingo pegue o seu convite e distribua também para
seus amigos.

QUEM É A IGREJA?
Somos nós, os salvos em Cristo Jesus e que estão
ligados a esta igreja local (A IBUB). Assim, somos nós
que devemos SUSTENTAR A IGREJA para que ela atinja
a sua finalidade: proporcionar o nosso crescimento
espiritual e evangelizar. Para tanto, a IGREJA conta com
a nossa participação financeira para viabilizar o Projeto
de Deus.
QUEM CONTRIBUI?
Neste contexto, nada justifica a não participação do
membro-IBUB na contribuição financeira: através dos
dízimos e ofertas. Agora: Não dar nada (não
participar) torna-se incompreensível e inadmissível
para o membro deste Corpo Espiritual que é a igreja!
Vamos reverter o quadro atual – déficit mensal – com a
participação de todos os membros da igreja!!
A NOSSA EBD
Em andamento o novo estudo sob o tema:
“APERFEIÇOAMENTO CRISTÃO”. Hoje teremos a aula:
“DEUS CUIDA DOS QUE SE DEDICAM A ELE”. Professores:
José Augusto e Cristiano.

CEIA DO SENHOR – 03/06
No culto à noite do próximo domingo começaremos as
comemorações do aniversário da igreja celebrando a
Ceia do Senhor. Estejamos juntos com corações alegres
e gratos pelo nosso tempo.

Não perca! O Acampa dos jovens será nos dias 12, 13 e 14
de Outubro, no acampamento Palavra da Vida em Atibaia.
O valor é de R$ 260,00 – podendo ser parcelado em até
5x.

“Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas
seja um exemplo para os fiéis na palavra, no
procedimento, no amor, na fé e na pureza.”
(1 Timóteo 4:12)
Pastor Adriano

ADOLESCENTES NOVA GERAÇÃO
Os adolescentes de 13 a 18 anos se reúnem todo
sábado, das 18h30 às 20h.
De domingo temos separação de classe para EBD, e nos
encontramos no último andar do prédio!
Dia 30/06 teremos nosso Louvorzão! Será um
momento muito especial, com a presença de Deus!
Igreja venha participar conosco!!

GRUPO DA EXPERIÊNCIA
O No final da semana passada o grupo passou junto
num gostoso Hotel-Fazenda na cidade de Socorro-SP.
Sábado pela manhã falou a entusiasta Lu Lauretti.
Sábado à noite, a boa palavra do Cristiano Lauretti. E
no domingo pela manhã o Pastor Paulo trouxe a
mensagem para o grupo. E nos demais momentos
muita diversão, conversas, cantorias e boa comida (e
como comem!).

GRUPOS FAMILIARES
O Ministério com Famílias está empenhado neste ano
no envolvimento de toda a membresia nos cultos
semanais. Fale com os pastores e com a Neide Baptista,
motive-se e participe de um grupo ou ajude a formar
um novo.

O DIA CHEGOU
Hoje No culto de hoje à noite o Ministério de
Evangelismo estará apresentando o Grande Projeto de
Evangelização a ser desenvolvido pela igreja. Esteja
presente e, desde já, proponha no seu coração engajarse na proposta.
CLASSE DE BATISMO
Começamos a classe de batismos. Os interessados
devem ir para o segundo andar do prédio a partir das
11 h.

LIVRO DO PASTOR
O Pr Paulo acertou com a Editora Vida a aquisição do
saldo de seus livros “Jamais se Contou ao Mortal”. Ele
está à disposição dos irmãos com preço mínimo de R$
13,00 por unidade.

NOSSAS CANTINAS
É sinônimo de alegria-encontro-comunhão e saborosa
comida!! Não vá embora sem antes passar por lá e
manter esta deliciosa comunhão (com os irmãos e com
o delicioso cardápio). Cantina preparada pelo GRUPO
DOURADO.

SEJA BEM VINDO
A Equipe de Recepção. Juntamente com os Pastores,
recebe a todos com simpatia e alegria. Visitante, a sua
presença nos alegra e seja muito bem vindo entre nós.

