NÃO DESISTA DE SONHAR!
“Pois sou eu que tenho planos para vocês”, diz o
Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes
causar dano, planos de dar-lhes esperança e um
futuro. Então vocês clamarão e virão a mim, e eu os
ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me
procurarem de todo o coração.” Jer 29:11-15
Nesses dias de fadigas e incertezas, rodeados de tantas
ocupações, infelizmente a maioria das pessoas
abandona seus sonhos e ideais mais nobres. O mundo
em que vivemos condiciona a vida de grande parte dos
seres humanos a um modelo preestabelecido de viver
para estudar, trabalhar, constituir família, criar filhos,
pagar contas, se aposentar e depois morrer. É a vida
sob a sentença existencial deste “padrão de vida pósmoderno”, onde indivíduos ocos de si, abandonam a
personalidade mais elementar deles mesmos e deixam
de ser!
É claro que a rotina não muda muito de pessoa para
pessoa, mas o que as distingue é exatamente sua
personalidade, atitudes e valores; e por isso é que não
são iguais e não podem ser bitoladas pelo padrão da
maioria, pois são autônomas, livres e capazes de
conduzir a própria vida. É neste ponto de “senhor de si
mesmo” que desenvolvemos a grandeza ou a
pequeneza de nossa vida, é aqui que sonhamos ou
deixamos de sonhar.
Ainda que alguns não admitam, do ponto de vista
pessoal – todos sonham, mas nem todos alcançam a
realização dos próprios sonhos! Sonhos são como
cápsulas de fé e de esperança e agem como
fortificantes de nosso ânimo. São por sonhos que
renunciamos a muitas coisas, são por eles que nos
esforçamos a ponto de oferecer o nosso melhor. É por
não sonhar mais que a vida de tanta gente tornou-se
morna, sem graça e sem identidade na fileira de “Maria
vai com as outras”. Não deixe de sonhar, pois no dia
em que o fizeres desistirá de si mesmo, abrirá mão de
uma história inspiradora e de uma vida relevante.

Como andam seus sonhos pela nossa querida IGREJA
BATISTA UNIDA DO BRÁS?
Deus compartilha seus propósitos em forma de
promessas – e se Deus “idealiza” a nosso respeito
(“Por isso não tema, pois estou com você; não tenha
medo , pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e
ajudarei; eu o segurarei com minha mão direita
vitoriosa!” Isa 41:10) porque nós mesmos deixamos
de acreditar? Porque abandonamos o que pode nos
mover pra frente e sepultamos sonhos e promessas,
minando nossa fé e esperança?
Todo sonho tem o seu preço e esse custo nem todos
estão dispostos a pagar. Para atingir objetivos é
necessário persegui-los fora da cama – é preciso
acordar pra vida.
Você pode imaginar o sonho de Deus para a nossa
Igreja? Como nos encaixamos nesse sonho? Qual é o
seu papel nisto tudo?
Arregace as mangas e faça o sonho de Deus se tornar
realidade na IBUB, em termos de projetos que nos
desafiem a crescer no reino de Deus, entusiasmando
crianças, jovens e adultos a se unirem para uma
renovação milagrosa!

11/11/2018

Rogerio Lauretti
(Adaptado de “Não desista de sonhar”, de Silvio
Costa)

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

Porque, assim como o céu é mais
alto do que a terra, assim são os
meus caminhos mais altos do
que os vossos caminhos, e os
meus pensamentos mais altos do
que os vossos pensamentos.
(Isaías 55:9)

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!”
Prepare-se, sábado dia 24 teremos nossa
confraternização de fim de ano às 19h. Você não
pode ficar de fora. Foi um ano maravilhoso, muitas
coisas
boas
aconteceram
e
Deus
falou
profundamente aos nossos corações! Houve
também momentos de louvor, companheirismo e
muita diversão.
Então anote na sua agenda e fique ligado nas
orientações que serão dadas através das nossas
redes sociais do movimento Tribus e IBUB.
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. Precisamos da sua confirmação, para já
tirarmos o amigo secreto!
Vamos fazer uma linda festa, contamos com todos!
“Conservávamos juntos tranquilamente, 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

MINISTÉRIO DE MULHERES IBUB
Queridas mulheres da IBUB, no domingo dia 16/12
estaremos juntas em um gostoso café da manhã
para confraternizarmos, orarmos, louvarmos ao
nosso Deus e ouvirmos a palavra da irmã Márcia
Gonçalves. Será das 9h30 às 11h.
Programe-se!

JUNIORES

OFERTA DE AMOR
Chegou o dia de estarmos recolhendo a nossa
OFERTA DE AMOR. Contamos com a participação de
todos! “Que cada um dê a sua oferta conforme
resolveu no seu coração, não com tristeza nem
por obrigação, pois Deus ama quem dá com
alegria.” (2 Corintios 9:7)

HOJE A NOITE
Estaremos recebendo com muita alegria e carinho o
Pastor Haroldo Maranhão, temos a certeza que Deus
usará sua vida a nosso favor!

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
Não esquecam:
☆EBD: 9h30 ☆ Cultinho: 18h30
Nossa cantata está chegando... 09/12 e nossos
ensaios continuam com força total.
Hoje à noite a cantina é nossa!
Está tudo delicioso, preparado com muita dedicação
e carinho!
Venham nos prestigiar. Contamos com vocês!

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 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.

