A CAMINHADA
Caminhar significa andar para frente. É a nossa
história: há 53 anos estamos andando para frente. Este
caminhar tem sido rápido e acelerado muitas vezes e
lento e devagar em outras. Mas estivemos sempre
caminhando nesta longa jornada. Eu estava lá há 53
anos nos meus 19 anos de idade. Tenho orgulho de
ser, como outros, um “membro fundador da IBUB”. E
nutri – e continuo nutrindo- um forte e sincero amor
por esta igreja, que me deu tantas alegrias: aqui cresci
espiritualmente, casei-me, consagrei meus filhos, vi
meus netos nascerem, participei da sua liderança e, no
início da velhice, tornei-me Pastor. Esta caminhada,
para mim, é incrível e maravilhosa. Sei que os demais
membros fundadores – que aqui estão – têm a mesma
história e louvamos a Deus por suas vidas. Sim, a
nossa CAMINHADA já é longa e ricamente abençoada.
Invoco o texto a seguir transcrito na firme convicção
de que ele representa nossa realidade: “A igreja, na
verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria,
edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e, no
conforto do Espírito Santo, crescia em número.” (Atos
9.31). Voltando no tempo, há 53 anos atrás éramos
apenas um grupo pequeno que foi expulso da querida
e saudosa Igreja Batista do Brás (ali me converti e aos
10 anos me batizei). Naquele tempo éramos uma
União de Mocidade com mais de 100 jovens e já
vivenciávamos a liderança do saudoso Guta. Ao
pequeno grupo outros membros se juntaram a nós e
éramos 83 a começar uma congregação na casa de D.
Elza Gióia. Ali ficamos 9 meses e nasceu a IBUB,
reunindo-se no primeiro andar de um imóvel na Rua
Julio Cesar da Silva (aqui pertinho). Mais um tempo e
este grupo unido comprou uma casa na Rua Valdemar
Dória, transformando-a num lindo e gostoso templo.
Neste templo eu casei-me com a linda Neidinha e deste
templo saiu o corpo da minha saudosa mãe (a
Diaconisa Maria de Lourdes).
Nunca paramos,
ganhamos novos membros e companheiros, e fomos
comprando as 3 casas contíguas à igreja. Com tudo
pago, não devendo nada a ninguém, começamos a
sonhar com um novo templo.

Já sob a liderança vibrante do Pr. Gióia (o saudoso
Guta), enfrentamos o grande desafio de erguer o
projeto ambicioso que o amigo e engenheiro
Valfredo Thomé nos apresentou. Foram 8 anos de
esforço – mas, um esforço alegre – onde todos nós
“pusemos a mão na massa literalmente”, e ao final
concluímos este templo e o prédio dos fundos. A
caminhada foi dura, mas “até aqui nos ajudou o
Senhor”! Nunca paramos. Sempre estivemos andando
e chegamos até hoje caminhando... às vezes firmes e
rápidos e, às vezes, lentos. Mas, a IBUB nunca parou
de andar para a frente e, cremos, assim será até a
volta do Senhor! Após a construção do templo Deus
nos deu mais duas casas que compõem, hoje, todo o
nosso patrimônio. Agora, estamos estruturados
fisicamente para viabilizar um “andar rápido e
seguro” no projeto que Deus tem para nós como
igreja. E qual é este projeto? Ele está pronto,
preparado e conhecido por todos nós: crescimento
espiritual de cada membro PARA semear a
palavra da salvação aos perdidos! Sim, esta é a
ordem –e o desafio- que Deus deixou para o seu
“corpo” aqui na terra (a igreja). Convido os queridos
membros para juntos olharmos para a seara à nossa
frente e avançarmos com alegria e destemor
semeando a Palavra da Salvação. Convido os
queridos membros a aperfeiçoar o amor fraternal
entre nós e nos UNIRMOS, pois esta é a palavra que
formou esta igreja: A UNIÃO!
Pr. Paulo
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IGREJA BATISTA UNIDA DO BRÁS
HORÁRIO DE CULTO
DOMINGO: 9H30 (EBD)
DOMINGO: 18H30
(CULTO DA NOITE)

ATENDIMENTO PASTORAL
TERÇAS E QUINTAS DAS:
14H ÀS 18H

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

“Celebraremos com júbilo a
tua vitória, e em nome do
nosso Deus hastearemos
pendões. Satisfaça o Senhor a
todos os seus votos.”
(Salmo 20.5)
IBUB – 53 ANOS
)

O SUSTENTO DA IGREJA
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!
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.
A NOSSA EBD
Neste domingo não teremos a nossa EBD, que
retorna no próximo domingo com a lição “A
responsabilidade de cuidar uns dos outros”.

ELEIÇÃO – IBUB
Hoje estamos elegendo a nova Diretoria da igreja na
parte da manhã. Oramos pela condução de Deus na
escolha dos que serão eleitos e que abençoarão a
igreja na sua liderança.
BOA COMUNHÃO
Hoje estamos juntos no nosso ALMOÇO DA FAMÍLIA
IBUB.
Agradecemos a todas as famílias que
ajudaram a preparar este momento e que tenhamos
um encontro alegre e feliz como Igreja do Senhor.
“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união! (Sl. 133.1)

JOVENS
“EI JOVEM!”
Dia 30 de junho teremos culto na casa de nossa irmã
Raquel e nos encontraremos na IBUB, com saída as
18:30h.
Não se esqueça de realizar sua inscrição, para o
nosso acampamento que acontecerá nos dias 12-14
de outubro. Já se inscreveu? Em caso positivo, não
deixe de acertar.
Forte abraço
Pr Adriano

ENCERRANDO
No próximo domingo, 1 de julho, estaremos
encerrando o ciclo de cultos com a ênfase de
gratidão a Deus pelos 53 anos de vida da IBUB. A
Banda e o Coral Jovem nos edificarão em momento
de muito louvor e gratidão. Encerraremos este
momento com a Ceia do Senhor.

ADOLESCENTES NOVA GERAÇÃO
Os adolescentes de 13 a 18 anos se reúnem todo
sábado, das 18h30 às 20h.
Aos domingos temos separação de classe para EBD,
e nos encontramos no último andar do prédio!
No dia 30/06, sábado, faremos nosso louvorzão!
Estão todos convidados!
ANIVERSÁRIO IBUB
Estamos comemorando os 53 ANOS de vida da
nossa IBUB com muita alegria e gratidão a Deus.
Pegue ainda hoje o seu convite e distribua também
para seus amigos.

53 ANOS – IBUB
No culto de hoje, à noite, estaremos agradecendo
nosso tempo com o Grupo de Louvor. Junto com o
Pastor, teremos momentos de comunhão e gratidão
ao Senhor por nosso tempo. Empenhe-se em trazer
um convidado.
ENCONTRO DE ORAÇÃO
Vamos nos preparando para o nosso Encontro de
Oração programado para o dia 29/06, última sexta
feira do mês, a partir das 20h15. Desejamos que
esta sexta se torne um grande encontro da igreja
para orarmos juntos. Organize–se e esteja conosco.
Será uma benção!

ADMINISTRAÇÃO - SEJA BEM VINDO
Está assumindo a coordenação das atividades
administrativas da igreja o querido irmão Rodrigo
Valério. Ele está à disposição dos membros e líderes
da IBUB para atender todas as demandas desta área.
NOSSAS CANTINAS
A cantina é sinônimo de alegria-encontro-comunhão
e saborosa comida!! Não vá embora sem antes
passar por lá e manter essa deliciosa comunhão
(com os irmãos e com o delicioso cardápio). Cantina
preparada pelo GRUPO AZUL.
SEJA BEM VINDO
A Equipe de Recepção recebe a todos com simpatia e
alegria. Visitante, a sua presença nos alegra e seja
muito bem-vindo entre nós.

