“Depois trouxeram
crianças a Jesus, para
que lhes impusesse as
mãos e orasse por elas.
Mas os discípulos os
repreendiam. Então
disse Jesus: ‘Deixem vir
a mim as crianças e
não as impeçais; pois o
Reino dos céus
pertence aos que são
semelhantes a elas.”
Mateus 19:13,14

No dia 01 de março de 2016 a ASSOCIAÇÃO
MULTIPLICANDO ESPERANÇA - AME+ começava a
operar com 45 crianças no primeiro ano, 60 crianças
no segundo e 63 neste último ano. Não sentimos o
tempo passar e agora já se foram três anos!
São três anos de atividade pelos quais temos muito
que agradecer a Deus! Crianças e famílias sendo
abençoadas em corpo, alma e espírito.
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Avaliação AME+ Crianças - 2018

7,7

Notas

3 anos!!!!

O carro chefe das atividades é o Reforço Escolar. Pelo
trabalho pedagógico da AME+ as crianças têm
sensível melhoras nas notas, tanto da escola pública
como do próprio diagnóstico que as Monitoras
aplicam a cada uma. O resultado de 2018 do
diagnóstico é mostrado na figura:
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A preocupação da AME+ com as crianças e com as
famílias não termina na área da instrução, do
conhecimento.
Os pais são representantes de Deus
para cuidar não só
na educação, mas
também para
ensinar o caminho
para a vida eterna.
Esta é a ajuda que
a AME+ dá aos
pais: uma vida
integral.

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.
Rua Valdemar Dória, 44 - Tel.: 2692-2211
E-mail: ibub@terra.com.br

“Ensina a criança no caminho que deve
andar, e até quando for velho, não se
desviará dele.”
(Provérbios 22:6)

PLANO DE ORAÇÃO PELO PROCESSO DE
ESCOLHA DE NOVO PASTOR PARA A IGREJA
BATISTA UNIDA DO BRÁS – 11 A 17 DE
MARÇO
Sem esquecer de orar pela CURA do Pastor Paulo,
todos os membros da IBUB estão desafiados a orar
através deste plano de oração até que Deus
providencie para a igreja, inequivocamente, o
Pastor que Ele escolheu para liderar Seu povo.
Dia 11 de Março – Segunda Feira
Leitura da Escritura: Provérbios 3: 5-6
Oração: Ore para que a Igreja confie de todo o coração
no Senhor na questão de sucessão pastoral.
Ore pelos passos a serem tomados para sucessão
pastoral e que todos confiemos na liderança do Espírito
Santo.
Dia 12 de Março – Terça Feira
Leitura da Escritura: Apocalipse 2: 1-7
Oração: Ore para que a igreja retorne ao seu primeiro
amor, Jesus Cristo.
Ore para que a Igreja, Diretoria e Liderança ouçam o
Espírito claramente durante todo o processo de
sucessão do pastor.
Dia 13 de Março – Quarta Feira
Leitura da Escritura: Efésios 4: 1-6
Oração: Ore por unidade e paz na Igreja enquanto
define a sucessão do pastor.
Ore por um forte senso de Unidade entre os membros
no sentido de que o Espírito Santo dirigindo o processo
de sucessão.
Dia 14 de Março – Quinta Feira
Leitura da Escritura: João 15: 1-8
Oração: Ore para que os membros da Igreja
permaneçam continuamente em Cristo e produzam
muitos frutos que glorificam o Pai durante o período
intermediário.
Ore para que os membros da Igreja permaneçam perto
de Cristo durante todo o processo de sucessão.

Dia 15 de Março – Sexta Feira
Leitura da Escritura: João 15: 9-15
Oração: Ore para que os membros da Igreja
permaneçam no amor de Cristo e amem uns aos outros
com o amor de Cristo.
Ore por Deus para que a igreja e o futuro pastor
estejam juntos em amor.
Dia 16 de Março - Sábado
Leitura da Escritura: Joao 15: 16-17
Oração: Ore por um período de ministerio frutífero
enquanto a Igreja se prepara para seu proximo pastor.
Ore para que a Igreja seja abençoada em todo o
processo de sucessao, com oraçoes respondidas.
Dia 17 de Março - Domingo
Leitura da Escritura: Jeremias 29: 11-13
Oração: Ore para que a Igreja espere em Deus e o
busque de todo o coraçao, com a percepçao de que ele
esta no controle do futuro da igreja.

EBD
Hoje, no culto da manhã, retomamos com a 3ª aula (“A
TEOLOGIA FUNDAMENTAL DO ESPÍRITO SANTO”),
onde o culto e a EBD estão sendo combinados em um
único momento durante este estudo.
Não deixe de participar!

MESTRADO DE TEOLOGIA
Na semana dos dias 25 a 29 de março, estaremos
hospedando cerca de 14 pastores, que vem de diversas
regiões do país e, disponibilizando uma sala do prédio
para o mestrado. Estaremos contribuindo também
com a alimentação deles (café da manhã, almoço, café
da tarde e jantar). Procure o Pastor Adriano ou a
administração da igreja e nos ajude com as despesas
de alimentação.

CULTO DE GRATIDÃO PASTOR PAULO
Na noite do dia 24 de março, teremos um culto especial
de agradecimento a Deus pelo ministério do Pr. Paulo.
Como parte integrante do culto, teremos um momento
especial de testemunhos de membros da igreja que
foram especialmente abençoados pelo ministerio do Pr.
Paulo.

Também haverá espaço para testemunhos de líderes
que queiram contar um pouco sobre a condução
ministerial do Pr. e a forma como a igreja foi ricamente
abençoada por ele nesses últimos vinte anos.
Se você sentir no coração que tem algo da parte de Deus
para compartilhar, me envie o seu testemunho, por
escrito, até a próxima quarta-feira, dia 13.
Alguns irmãos serão selecionados para falar no culto, e
outros terão os seus testemunhos publicados num
encarte especial, que circulará junto com o boletim do
dia 24.
Obs.: Por favor, compartilhem. Obrigada!
Priscila Sabbag

ASSISTÊNCIA SOCIAL
No dia 23/03 sera a festa do sorvete no Recanto dos
Avos, convites a R$15,00. Mesmo nao podendo ir, voce
pode ajudar comprando o convite, procure a Irma Neide
Gioia! Contamos tambem com a colaboraçao dos irmaos,
para montagem das cestas basicas, voce pode doar
arroz, feijao, oleo, cafe e diversos outros itens, deixando
na caixa destinada a Assistencia Social, que se encontra
na cantina.

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.

NOSSAS PROGRAMAÇÕES
DOMINGO 10/03
- 18h30 Culto de Comemoração 3 anos AME+
DOMINGO 17/03
- 18h30 Testemunho de Vida Fábio Lauretti
SÁBADO 23/03
- 9h Concílio Pr. Adriano
- 18h30 Encontro Pais Adolescentes
DOMINGO 24/03
- 18h30 Culto de Gratidão Pr. Paulo
SEXTA-FEIRA 29/03
- 20h15 Encontro de Oração
DOMINGO 31/03
- 18h30 Pr. Soler - Culto de Consagração do Pr. Adriano

