GOTA-A-GOTA
Li uma historinha sobre um pequeno passarinho que,
com a intenção de combater um grande incêndio na
floresta, voava até o rio, colhia pequena quantidade de
água no seu bico e a aspergia sobre o fogo. Ia e voltava
várias vezes nessa atividade. Os outros animais da
floresta riam e perguntaram se ele achava que iria apagar
o incêndio. O pequeno pássaro respondeu que não sabia
se conseguiria apagar o fogo, mas, pelo menos, estava
fazendo a sua parte! Essa fábula revela um ensinamento
profundo e que serve para o Brasil de hoje, para as
famílias, para os empregados e empresas e, claro,
também para a Igreja. Diz a palavra de Deus: “E, tudo
quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao
Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do
Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor,
servis”. (Colossenses 3:23-24) Às vezes somos tentados a
fazer as coisas para agradar a homens, para “melhorar a
nossa imagem” ou, principalmente e na maioria das
vezes, “ganhar alguma coisa”. Mas não é assim que ensina
o Senhor, Ele manda que trabalhemos para alcançar os
galardões eternos e, por mais que muitos homens
professem ter fé nesse ensinamento, na realidade o que
fazem tem como pano de fundo a busca de uma
recompensa aqui mesmo nessa terra! Desenvolvem
argumentos, mobilizam pessoas e criam doutrinas que,
mais à frente, descobre-se serem somente subterfúgios
para que alcancem os seus próprios e, muitas vezes,
mesquinhos objetivos. Estamos em época de campanha
política e o que vemos é exatamente isso: pessoas se
aliando com antigos adversários (até inimigos em alguns
casos), contrariando seus princípios, omitindo as suas
crenças (alguns cristãos nem se identificam como tal),
mudando as suas opiniões de acordo com o politicamente
correto e proferindo frases ambíguas para evitar a perda
de votos e apoio. E nós, quando não expressamos nossos
pensamentos e ideias por receio de desagradar alguém?
Ou para não perder privilégios? Não estamos fazendo a
mesma coisa que os maus políticos, que tanto criticamos?
Com razão estava o pequeno pássaro em decidir fazer o
que achava correto, não se importando com o que
pensavam ou falavam os seus indolentes observadores.

Tinha a convicção de que estava cumprindo o seu dever
de arrostar o perigo, na medida de suas capacidades,
mesmo ciente da sua limitação. Se todos pensassem
como ele, agora falando dos seres humanos, certamente
teríamos um mundo bem melhor pois, ao invés de
ficarem inertes, criticando e ironizando os que
trabalham, todos se unissem para o bem comum,
certamente conseguiriam, ao menos, diminuir os vários
tipos de “incêndios” que estão por toda parte. Mas o
mundo é assim mesmo, razão pela qual o Senhor
inspirou o escritor sagrado a escrever o texto acima
mencionado, garantindo que no Seu reino a forma de
agir era diferente e os seus sagrados propósitos
também. Infelizmente nem todos aprenderam e muitos
continuam a valorizar e dar crédito mais aos
maledicentes do que aos que persistem em batalhar
pelas soluções. Por isso, amigos e irmãos, temos que
estar atentos e permanecer firmes, sabendo que Deus
não está necessariamente no politicamente correto, no
socialmente aceito ou no que se enquadra nos padrões
transitórios das ideologias vigentes, mas sim com
aquele que arregaça as mangas e faz a Sua vontade,
conforme Paulo nos ensinou: “Não se amoldem ao
padrão deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de
experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus.” (Romanos 12:2). Portanto é gota-agota que se enfrenta o maior incêndio. Faça isso e um
dia ele será apagado!
Boa semana a todos.
Pr. César
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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 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

"Servi ao Senhor com alegria, e
apresentai-vos a Ele com cântico.
Sabei que o Senhor é Deus! Foi ele
quem nos fez, e somos dele; somos o
seu povo e ovelhas do seu pasto.”
(Salmos 100:2,3).

O SUSTENTO DA IGREJA
Somos nós, os salvos em Cristo Jesus e que estão
ligados a esta igreja local, 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. Alegra-nos a participação dos membros nesta
área, sabendo que “o nosso trabalho no Senhor não é
em vão.”

QUEM É A 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!

A NOSSA EBD
Neste domingo, teremos a lição 9 “É Preciso Buscar
Crescimento Espiritual”. Como diz o tema, está aí
uma excelente oportunidade, PARTICIPE!

HOJE A NOITE
Estaremos juntos para cultuar o nome do nosso Deus
e Salvador. Juntos celebraremos a Ceia do Senhor,
relembrando o maior ato de amor: a nossa salvação
em Cristo! Estejamos juntos com corações alegres e
gratos por este grande amor.

ENCONTRO DE ORAÇÃO
Nesta última sexta-feira tivemos momentos
especiais no culto de oração. Venha orar conosco e
certamente Deus agirá na tua vida! Faça um
propósito com Ele. Toda última sexta do mês, na
igreja. Começa às 20h15. Não fique de fora, participe!

JOVENS
“EI JOVEM!”
Queridos jovens da IBUB, convido cada um de vocês
a estarem conosco durante este mês de Setembro.
Dia 15/09 teremos nossa festa Mexicana, com
muitas surpresas. Peço que considerem nossa
Escola Dominical, nela estamos estudando a Palavra
de Deus em detalhes e, neste tempo, temos a
oportunidade de tirar dúvidas e esclarecer temas
polêmicos. Vamos identificar possíveis jovens que
estão necessitando de atenção, seja por um
problema familiar, saúde ou desânimo, a ideia é têlos todos juntos, como corpo de Cristo que somos.
Não se esqueça do nosso Acampamento que será
nos dias 12 a 14 de outubro. Não fique de fora.
Abraços!
Pr. Adriano

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.
Adolas, nos encontramos no último andar do prédio.
Participe! A sua presença é muito importante para
nós!

J10
Queridos pais e responsáveis dos JUNIORES (J-10),
no domingo passado tivemos uma excelente aula
sobre Moisés, a Sandra e Renato, líderes
responsáveis pela aula, enfatizaram o encontro dele
com Deus, na sarça ardente, fazendo um paralelo
que para ver o agir de Deus, é necessário haver um
encontro com Ele! Assim teremos proximidade e
intimidade. E cada encontro acontece por meio da
oração e da leitura da Palavra.
Neste domingo à noite, após o louvor, no estúdio, o
nosso herói será Josué e os professores serão a Lila e
Choi. São momentos preciosos, com conteúdos
preparados com muita qualidade e amor. Não deixe
de trazer seu filho para participar, certamente ele
levará estes aprendizados para a vida toda.

IBUB KIDS
Papais, tragam os seus filhos para participarem da
programação do ministério infantil de manhã e à
noite! Incentive-os a participarem com alegria!
Contamos com vocês. Aqui é o melhor lugar para
estar!
“Ensina a criança no caminho em que deve
andar” (Provérbios 22:6a)

BATISMO 2018
Os irmãos que ainda não fizeram o curso e têm
interesse em se batizar, podem procurar o pastor
César ou a irmã Neusa, para a formação da nova
turma.

ASSSISTÊNCIA SOCIAL
Festa de aniversário no Recanto dos Avós. Será no
sábado 22/09 a partir das 10h. Convite a R$ 15,00.
Procure a Irmã Neide Gióia e adquira já o seu!

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 pela IBUB KIDS.

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.

