AINDA ESTOU POR AQUI!

E eu estava lá quando o querido e saudoso amigo Pr

Aliás, eu “estou por aqui” já faz um bom tempo. Tudo

Domingos Gióia aceitou ser o nosso Pastor. E eu

começou após um final doloroso: fomos expulsos da

estive com ele durante os seus vinte anos de

igreja que amávamos e à qual alguns servíamos desde

pastorado. E, após a sua partida para o Senhor, “eu

pequenos. Na plena força dos meus 19 anos, lá estava

estou aqui” como Pastor desta amada igreja apenas e

eu

compulsória”,

tão somente pela graça de Deus. Aqui nossos filhos

juntamente com minha família e o pequeno grupo de

cresceram, casaram e deram-nos noras e genro

40 e poucos membros da amada Igreja Batista do Brás.

maravilhosos. E por fim, o Senhor nos acrescentou 8

Eu estava lá no encontro à noite na casa de D. Elza

netos preciosos. E, com certa ousadia, olho para os

Gióia, quando aquele grupo de 46 foi aumentado para

meus netos Paula e Renato e... por que não?...

mais de 80. Eu estava lá quando nos organizamos em

surpreendo-me pensando em bisnetos!!

igreja e começamos sem nada: apenas a casa onde

passaram 20 anos servindo ao Senhor como seu

residia a família Gióia e que transformávamos em

ministro e pastor. Há quase 3 anos venho lidando-

nosso templo todos os domingos. Eu estava lá, quando

com a ajuda de vocês – com um câncer teimoso e que

minha mãe (D. Maria de Lourdes), assídua leitora do

ainda não entendeu que é para ir embora. Começo

“Diário Popular”, localizou um anúncio da venda de

nesta semana mais uma série de quimioterapia e

uma casa na Rua Valdemar Dória.

conto com seu apoio e companheirismo.

recebendo

a

famosa

“carta

Eu estava lá
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Já se

Nos

transformando aquela casa, sob as mãos preciosas de

próximos 3 meses ficarei “mais quietinho”, mas

Antonio Avila e Germano Gonçalves. Após a reforma a

sempre presente. Sou grato a todos pelo carinho,

casa reformada tinha mesmo a cara de um templo. Ali

amizade e forte apoio.

nos reunimos por muitos anos e dali saiu o corpo da

Pr. Paulo

minha saudosa mãe, do meu saudoso pai e ali eu me
casei com a minha amada Neidinha.

Eu estava lá

quando fomos comprando as casas ao lado da igreja e
derrubando seus muros e paredes. E, em seguida, o
grande – e sonhado – projeto do nosso novo templo (e
que nos acompanha até hoje).

Eu estava lá

vivenciando os ministérios dos Pastores Anibal,
Ivenio e Pezzotti, que muito nos abençoaram.

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

“Fui moço e agora já sou velho;
porém jamais vi o justo
desamparado, nem a sua
descendência a mendigar o pão.”
(Salmos 37.25)

O SUSTENTO DA IGREJA

JOVENS

ASSISTÊNCIA SOCIAL

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.”

“EI JOVEM!”
Foi muito bom! Pra lá de bom! Que acampamento!
Rumo ao Norte, não deixe de meditar em cada
pregação, momento de louvor e comunhão, e venha
para perto porque coisas incríveis sucederão nesses
dias de pós-acampamento.
Não se esqueça do alvo! Não que já a tenha alcançado,
ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo
para o que fui também preso por Cristo Jesus.
“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado;
mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas
que atrás ficam, e avançando para as que estão diante
de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus.” (Filipenses 3:12-14)

Contamos com a colaboração dos irmãos para
montagem das cestas básicas. Você pode doar arroz,
feijão, óleo e café. Procure a Irmã Neide Gióia. Estamos
auxiliando a CASA ROSA da CRISTOLANDIA e pedimos
doações de fraldas nos tamanhos RN, P e M. Caso
prefira, pode ser dada a oferta em dinheiro. Favor
procurar a irmã Neide Gióia para entrega das doações.

PROJETO 70
Já temos mais de 50 inscrições de membros da igreja
para este maravilhoso Projeto. Deus está nos dando
um privilégio: uma grande programação de
evangelismo que irá abençoar a vida da nossa IBUB.

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). Hoje a cantina será
preparada pelo MINISTÉRIO DE INTEGRAÇÃO.

IBUB KIDS
Em ação! Hoje à noite as crianças conduzirão o nosso
culto e no próximo sábado estarão visitando o Lar
Batista de Crianças. Sairemos da IBUB às 12h.
Louvamos a Deus pelas vidas dos nossos pequenos.

OFERTA DE AMOR
No dia 11/11/2018 estaremos recolhendo a nossa
OFERTA DE AMOR. Se preparem para este momento e
contamos com a participação de todos.

A NOSSA EBD
Hoje prosseguimos com o precioso estudo: “Em Cristo
somos mais que vencedores.” A aula será ministrada
pelo Prof. Rogério Lauretti.

MISSIONÁRIOS
Hoje pela manhã estará conosco o casal de
Missionários Gilmar e Jade. Eles nos contarão como vai
a evangelização entre os ciganos, recebendo todo o
nosso carinho.

JUNIORES
Queridos Pais,
Neste sábado os nossos juniores estiveram em um dia
de MUITA diversão em um day camp na cidade de
Cabreúva. 17 Juniores participaram deste divertido
encontro. Foi um momento de estarmos juntos,
fortalecendo os laços de amizade e criando memórias
para a vida toda.
Devido a programação do culto de hoje à noite, no
próximo domingo seguiremos com o tema “Heróis da
Bíblia”.

No próximo domingo é um dia importante para o
Brasil. O voto é um direito do cidadão. Nós, os
evangélicos, além do voto, temos nas mãos a Palavra
de Deus. Busque sabedoria dos céus para escolher o
futuro do nosso país. Não venda seu voto! Não anule
seu voto! Se tem dúvidas busque ajuda da liderança. O
Brasil somos nós! E, lembre-se, o governo do país pode
cercear a liberdade do cristão!
Alessandra Lucy Brienza de Paula.

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.

