ANELO POR CRISTO, MEU REI SALVADOR
“Que as palavras da minha boca e a meditação do
meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha
Rocha e meu Resgatador!” Salmo 19:14
Como filhos de Deus temos o grande privilégio de falar
com Deus. E sermos ouvidos! E isso acontece quando
oramos a Deus em nome de Jesus, leia João 14:13-14,
João 15:16 e Hebreus 4:14-16.
Mas Deus não ouve apenas aquilo que dizemos com os
lábios, mas também escuta aquilo que está em nosso
coração, em nosso sentimento. E se está em nosso
coração, então é fruto daquilo com o que o enchemos,
conforme nos contou Jesus em Mateus 12:34b quando
diz aos fariseus: “Pois a boca fala do que está cheio o
coração.”
E o que tem enchido o nosso coração? Seriam os
clássicos, como televisão, rádio, revistas? Ou os
modernos, como redes sociais, provedores de
informação, WhatsApp? E no meio disso tudo
acabamos sendo bombardeados por mensagens que
estão distantes da Palavra de Deus. Mensagens que
tomam o nosso precioso tempo e nos levam a ficar
horas a fio durante a semana ocupados com esses
afazeres que nos dão prazer.
E quando deixamos que mensagens contrárias aos
ensinamentos das Escrituras Sagradas entrem em
nossas vidas, elas cegam o nosso entendimento e
endurecem os nossos corações, pois estamos dando
oportunidade para que o nosso inimigo trabalhe para
nos afastar de Deus e impedir não apenas a nossa
comunhão, mas também o nosso louvor de chegar ao
trono de nosso Pai Celestial.
E quando me pego pensando nessas coisas, me vem à
mente a pergunta: o que de melhor eu tenho para fazer
senão pensar no maravilhoso nome de Jesus Cristo? E
é claro que a resposta está na própria Bíblia.
Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus
(I Samuel 13:14). E isso antes mesmo de ser rei sobre
Israel! Definitivamente, Davi se dedicou a estudar as
emoções mais profundas do coração de Deus acima de
qualquer coisa.

Buscar entender quem Ele é e o que pensa fez com
que Deus fizesse conhecido no céu e na terra o
homem segundo o Seu coração.
E entre os maravilhosos Salmos deixados por Davi,
encontramos o Salmo 63 com uma preciosa dica para
nós: “O Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te
buscarei; a minha alma tem sede de ti; a minha
carne te deseja muito em uma terra seca e
cansada, onde não há água;” Salmo 63:1
Te convido a meditar nessas palavras de Davi e
refletir se realmente Cristo tem sido o bem mais
precioso em sua vida e se tem anelado por Sua
presença, como encontramos no Hino 487 do Cantor
Cristão:
“Anelo por Cristo, meu Rei Salvador;
As honras a ele darei com louvor,
Porque sempre achei nele graça e favor;
Precioso é Jesus para mim!”
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Que Deus nos abençoe com direção para sabermos
para onde ir e com discernimento para sabermos o
que (e o que não) fazer, ler, ouvir ou falar.
Amém.
Edvaldo Marcelo Ávila

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

Anseio pela tua salvação, Senhor, e a
tua lei é o meu prazer.
Permite-me viver para que eu te louve;
e que as tuas ordenanças me
sustentem.
(Salmos 119:174-175)

QUEM É A IGREJA?

IBUB KIDS

A IGREJA LOCAL, como a IBUB, e o projeto de Deus
para levar a mensagem do evangelho a toda criatura.
E o ajuntamento dos salvos (os membros da igreja)
que, juntos, entendem esta verdade revelada: nos
somos o CORPO DE CRISTO continuando a andar
entre os homens para leva-los a salvaçao!

Atenção Pais!
Durante o mês de janeiro nossa programação ficará
um pouco diferente no período da manhã.
As crianças participarão do louvor na igreja e, ao
término, os pequenos de 3 até 8 anos irão para o
departamento infantil, os demais permanecerão no
culto.
Contamos com a colaboração de todos!

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.”

HOJE A NOITE
Hoje, no culto da noite, estaremos recebemos com
muita alegria e carinho Pastor Waner, que nos trará
uma palavra abençoadora. Participemos com
Alegria!

AGRADECIMENTO
O Centro de Auxílio à Vida (CAV), onde trabalha o
nosso querido Irmão Settímio, na recuperação de
dependentes químicos, agradece a colaboração dos
Irmãos da IBUB pela doação realizada, que
proporcionou a realização dos jantares de Natal e
Ano Novo da instituição!

SEJA BEM-VINDO
A Equipe de Recepção estará descansando,
retomando suas atividades em 20/01/2019.
Visitante, a sua presença nos alegra e seja muito
bem-vindo entre nós.

ENCONTRO DE ORAÇÃO
Se prepare para o nosso Encontro de Oração
programado para o dia 24/01 (QUINTA-FEIRA),
véspera de feriado da última sexta feira do mês, a
partir das 20h15. Organize–se e esteja conosco. Será
uma benção! “Agora estarão abertos os meus
olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste
lugar.” (2Crônicas 7:15)

ELEVADOR IBUB
Após um longo tempo parado, ele está funcionando
novamente! Foi realizada a reforma elétrica e
modernização do sistema de comando. Por ser de uso
de deficientes, deve ser solicitado o auxílio de um dos
nossos funcionários.

OBRAS IBUB
O ano já começou com renovação! Em 07/01/2019,
iniciamos a troca do telhado no salão do
departamento infantil. Se fez necessário devido ao
calor excessivo e vários pontos de goteiras. O novo
modelo de telhado trará maior conforto térmico e
sanará de vez estes vazamentos. O fim da obra está
previsto para esta semana, mas o salão estará
interditado no decorrer do mês de janeiro para
ajustes necessários. Mais uma benção concedida por
nosso Deus que sempre é FIEL!

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Colabore conosco na montagem das cestas básicas.
Você pode doar arroz, feijão, óleo, café e diversos
outros itens, deixando na caixa destinada à
Assistência Social, que se encontra na cantina.

AME+
AME+ busca para contratação:
Assistente de monitoria
Desejável formação (completa ou cursando) em
educação ou serviço social;
Experiência profissionais e/ou em atividade voluntária
em escolas, organizações sociais e/ou religiosas;
Currículos devem ser enviados para elcio.careli@amemais.org

NOSSAS PROGRAMAÇÕES
DOMINGO 20/01
- 18h30 Pastor Neto
QUINTA-FEIRA 24/01
- 20h15 Encontro de Oração
SÁBADO 23/02
- 9h Seminário de Mulheres

