NAS MÃOS DE DEUS
Um médico, muito conceituado, em reconhecimento
pelo seu trabalho e pesquisas, foi agraciado com um
prêmio. Quando estava indo recebê-lo, o avião em que
viajava teve um problema e foi forçado a pousar.
Vendo que estava a poucos quilômetros do seu
destino, o médico resolveu alugar um automóvel
crendo que, em poucas horas, conseguiria chegar.
Porém, quando dirigia pela estrada, foi apanhado por
uma forte tempestade que o fez se perder. Depois de
dirigir um bom tempo por locais ermos e
desconhecidos, acabou encontrando uma casinha, no
meio do nada. Decidiu verificar se poderia se abrigar
ali, até a tempestade acalmar e, posteriormente, poder
seguir viagem, já com o sentimento de que não
conseguiria mais chegar a tempo de receber a
premiação. Ao bater, uma mulher abriu a porta e,
vendo-o naquela situação, pediu para que ele entrasse
para se secar, ofereceu-lhe bebida e também algo para
comer. Passou momentos agradáveis com aquela
senhora e, em determinado momento, ela disse que
precisava fazer as suas orações e convidou o médico,
se quisesse, para participar. O hóspede educadamente
recusou, argumentando que não professava nenhuma
religião. A mulher pediu licença e, dirigindo-se para
outro aposento, iniciou as suas preces. O visitante não
pode deixar de ouvir a súplica dela, pois parecia estar
muito aflita com alguma coisa séria! Quando ela
voltou, o médico perguntou por qual motivo estava
orando e, se realmente achava que Deus iria ouvi-la.
Ela disse que seu filho estava doente e que não tinha
condições de levá-lo ao médico, pois era uma pessoa
com poucos recursos e o hospital ficava muito longe
dali. Era por isso que pedia a Deus para ajudá-los, e
concluiu chorando que ainda Deus não havia dado
resposta à sua oração, mas acreditava que Ele a estava
ouvindo e, com certeza, ajudaria o seu filho! O médico
emocionado, entendeu que estava ali porque
realmente uma força superior o havia conduzido para
aquele local.

Teve uma certeza íntima de que todos os problemas
que sofreu na viagem ocorreram para que ele
chegasse até o menino. Deus age nas nossas vidas
com o objetivo de proporcionar o nosso bem e a ação
do Senhor é de tal forma que atinge muitas
finalidades ao mesmo tempo. Não foi só o menino
que foi alcançado pela graça de Deus, mas também o
médico que compreendeu, por causa desse episódio,
que existe um Deus maior que dirige todas as coisas
e nada está fora do seu controle! A fé daquele médico
também nasceu! E assim é nas nossas vidas: cada
acontecimento,
cada
detalhe,
ainda
que
aparentemente seja insignificante ou ruim aos
nossos olhos, acaba contribuindo para a obra de
Deus em nós e na vida daqueles que nos cercam.
Deixemos a reclamação fora das nossas vidas.
Ergamos as nossas cabeças e sigamos sempre em
frente, enfrentando os desafios e adversidades que
aparecem, sabendo sempre que têm um propósito
superior e que certamente contribuirão para o nosso
melhor, pois sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que
amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o
seu propósito! (Romanos 8:28)
Boa semana a todos!
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IGREJA BATISTA UNIDA DO BRÁS
HORÁRIO DE CULTO

ATENDIMENTO PASTORAL

TERÇAS E QUINTAS DAS:
DOMINGO: 9H30 (EBD)
DOMINGO: 18H30 (CULTO DA NOITE)
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

Muitos são os planos no coração do
homem, mas o que prevalece é o
propósito do Senhor.
(Provérbios 19:21)

QUEM É A IGREJA?

ADOLESCENTES NOVA GERAÇÃO

A IGREJA LOCAL, como a IBUB, é o projéto dé Déus
para lévar a ménsagém do évangélho a toda criatura.
E o ajuntaménto dos salvos (os mémbros da igréja)
qué, juntos, énténdém ésta vérdadé révélada: nos
somos o CORPO DE CRISTO continuando a andar
éntré os homéns para léva-los a salvaçao!

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os adolescentes de 13 a 18 anos se reúnem todo o
sábado, das 18h30 às 20h. Retomamos nossas
reuniões ontem!
Aos domingos têm separação de classe para a EBD,
lá no último andar do prédio!
No próximo sábado, dia 16, faremos um Day Camp
em Atibaia! Vamos nos encontrar aqui na igreja às
8h30, para sairmos no máximo às 9h. Não perca!!

Colaboré conosco na montagém das céstas basicas.
Vocé podé doar arroz, féijao, oléo, café é divérsos
outros iténs, déixando na caixa déstinada a
Assisténcia Social, qué sé éncontra na cantina. Falé
com a Irma Néidé Gioia

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
áréa, sabéndo qué “o nosso trabalho no Sénhor não é
ém vão.”

EBD
Hoje, com a aula inaugural, estaremos iniciando o
assunto "O DEUS ESQUECIDO", baseado no livro de
mesmo nome, de Francis Chang.
O culto e a EBD serão combinados em um único
momento durante este estudo.
Acesse o link abaixo e você terá uma ideia do
conteúdo.
https://youtu.be/skRnMClTZIw

ENCONTRO DE ORAÇÃO
Vamos nos preparando para o nosso Encontro de
Oração no dia 22/02, como fazemos toda última
sexta-feira do mês a partir das 20h15. Desejamos
que esses momentos se tornem um grande encontro
da igreja para orarmos juntos.
Organize-se e esteja conosco.
Será uma benção!
“Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os
meus ouvidos à oração deste lugar.”
(2 Crônicas 7:15)

J10
Queridos Pais e responsáveis pelos Juniores da
IBUB, neste domingo retomamos nossas atividades.
Não deixe de trazer seu filho.
Os líderes retornam deste período de descanso
animados e renovados para um ano cheio de muitas
brincadeiras e estudo da palavra de Deus, junto dos
amados J-10.
Que Deus abençoe nossos planos e guarde cada um
dos nossos pequenos neste novo ano.
Com carinho
Liderança

GRUPOS FAMILIARES
Junte-se a um deles. É a igreja reunindo-se durante a
semana por regiões da cidade. Participem e ajudem
a formar um novo grupo em sua região. Fale com a
Neide Baptista.

MINISTÉRIO DE MULHERES IBUB
No dia 23/02 das 9h30 às 16h, teremos nosso
seminário, dirigido pela querida Irmã Keilly Campos.
Serão momentos maravilhosos de comunhão na
presença do Senhor.
Esteja orando por esta programação e já faça sua
inscrição com a Sylvinha ou Daniele Pelegrino, terá
um custo de R$ 25,00 por pessoa.
Não deixe de participar!

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 pelos ADOLESCENTES.

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.
“Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um
coração sincero e com plena convicção de fé, tendo
os corações aspergidos para nos purificar de uma
consciência culpada e tendo os nossos corpos
lavados com água pura.” (Hebreus 10:22)

NOSSAS PROGRAMAÇÕES
SÁBADO 16/02
- 8h30 Day Camp Adolescentes
SÁBADO 23/02
- 9h30 Seminário de Mulheres
DOMINGO 24/02
- 18h30 Coral Adoradores

