IGREJA UNIDA NA BATALHA
“Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em
união!” Salmo 133:1
Que o texto abaixo seja uma inspiração para nós:
“Tiago é morto ao fio da espada, pela ordem do rei
Herodes tomado pelo ódio, quer destruir a igreja
E manda seus soldados a Pedro prender
E agora o que fazer se Pedro está na prisão?
E agora o que fazer se a igreja está sem o pastor?
Mas a igreja sabia, disso ela não esqueceu
E a sua maior arma era clamar ao seu Deus,
E incessantemente a igreja começa a orar
Pedro está na prisão
E a igreja de joelhos, Pedro continua na prisão
Mas a igreja continua de joelhos
E Deus responde ao clamor da igreja
E manda que o anjo solte a Pedro
E ao ser liberto Pedro vai até a casa
Onde encontra a igreja reunida em oração
E ele bate à porta e diz: Sou eu, Pedro
E os discípulos dizem não acreditar ser Pedro
Mas Rode a mulher diz: Eis sim, eu conheço a voz do
meu pastor
E abrem a porta, e era Pedro mesmo, que foi liberto
pelo Senhor
Porque ali havia uma igreja que estava
constantemente de joelhos.
Quando a igreja ora é só vitória, é só vitória
Se o inimigo se levanta: A igreja ora
Se a doença chega: A igreja ora
Se há perseguição: A igreja ora
Por que ela sabe que é vitoriosa!
Se a frieza toma conta: A igreja ora
Se querem calar a boca da igreja, é aí que ela ora
Essa é a igreja que não se vende, que não se corrompe
Que não se curva ao sistema dos homens
Nós fazemos parte de uma igreja que se encontra de
joelhos.”

Este é o momento em que devemos estar juntos, de
joelhos, orando pela saúde de nosso Pastor e pela
saúde espiritual de nossa querida Igreja Batista
UNIDA do Brás!
Deus permite momentos de aflição em nossas vidas
exatamente para que nos acheguemos ao seu Trono
de Graça, enquanto o inimigo procura aproveitar
qualquer brecha nos afastar da união dos irmãos e da
igreja.
Existem muitos tipos de reação a momentos como o
que estamos vivendo: Alguns desanimam, outros
abandonam, outros ficam paralisados e, finalmente,
outros oram e se revestem com a armadura de Deus,
protegendo suas cabeças com o capacete da salvação,
vestindo a couraça da justiça, o cinto da verdade;
calçando os pés com o evangelho da paz, tomando o
escudo da fé e a espada do Espírito que é a Palavra
de Deus,
Este é um momento no qual o inimigo está tentando
abalar a igreja, mas, em nome de Jesus, ele não terá
êxito porque estamos UNIDOS em oração e na luta,
conscientes da batalha espiritual e de nossa
reponsabilidade.
É nesta hora que somos testados na nossa
maturidade espiritual. A armadura é ungida pela
oração constante: “Orai em todo o tempo com toda
oração e súplica no Espírito”. Efésios 6:18
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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

Pois não temos que lutar contra
a carne e o sangue, e, sim, contra
os principados, contra as
potestades, contra os poderes
deste mundo tenebroso, contra
as forças espirituais da maldade
nas regiões celestes.
(Efésios 6:12)

O SUSTENTO DA IGREJA

JOVENS

GRUPO DA EXPERIÊNCIA

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!”
Já se escreveu no projeto 70? Ainda não? Não perca
essa oportunidade de servir. O projeto está
desenhado para todas as idades, mas tem um foco
principal na adolescência e juventude.
De fato, a Juba central estará participando conosco,
então, o que está esperando? Faça sua inscrição e
venha viver esse momento único em sua vida!
http://ibub.com.br/projeto70/
Também o ano está acabando, mas não deixe de
assistir nossas últimas aulas da Escola Bíblica
Dominical, nela estamos sendo capacitados ao
serviço cristão e estamos sendo edificados pela
Palavra de Deus.
Forte abraço!
Pastor Adriano

Na sexta feira 23/11, estaremos fazendo o nosso
delicioso encontro de confraternização e amigo
secreto, procurem a irmã Márcia Gonçalves ou a Ana
Careli e já confirme sua presença!
Vamos fazer uma linda festa, contamos com todos!
“Conservávamos juntos tranqüilamente, e em
companhia andávamos na casa de Deus.”
(Salmos 55:14)

PROJETO 70
Já temos mais de 50 inscrições de membros da igreja
para esse maravilhoso Projeto. Deus está nos dando
um privilégio: uma grande programação de
evangelismo que irá abençoar a vida da nossa IBUB.
Inscreva-se através do link:
http://ibub.com.br/projeto70

ADOLESCENTES NOVA GERAÇÃO
Dia 10/11 teremos nosso culto aqui na IBUB a partir
das 18h30. Esperamos todos os adolas de 12 a 18
anos. Se você ainda não está no grupo venha
conhecer o ministério! Com certeza será abençoado.
Domingo, teremos a aula da EBD, no último andar
do prédio.

JUNIORES

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.

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.

Queridos Pais do J-10
Nosso final de semestre está cheio de atividades!!!
Já tivemos o nosso day camp em outubro e no dia
24/11 visitaremos o Museu da Bíblia. Será um
momento de muita descontração e aprendizado
sobre a palavra de Deus.
Não deixe de inscrever seu filho. Procure a Ana e o
Élcio para inscrição.

IBUB KIDS
E nós não paramos: Manhã (9h30) EBD e à noite
(18h30) cultinho, tragam seus filhos!
“Jesus, porém, disse: Deixai as crianças e não as
impeçais de virem a mim, porque de tais é o
Reino dos Céus.” (Mateus 19:4)

GRUPOS FAMILIARES
A igreja se reúne semanalmente na casa de irmãos
para orar.
Junte-se a um desses grupos!
Se não tem nenhum na sua região, faça um propósito
com Deus e abra a sua casa para iniciar um novo
grupo. É assim que se faz a obra do Senhor!
Fale com a Neide Baptista ou com os pastores.
“Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os
meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar.”
(2 Cronicas 7:15)

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Contamos com a colaboração dos irmãos para
montagem das cestas básicas. Você pode doar arroz,
feijão, óleo e café. Procure a Irmã Neide Gióia.

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 GRUPO INTEGRAÇÃO.

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.

