ALGUNS VERSOS DA BÍBLIA PARA TEMPOS
DIFÍCEIS
Jesus nos diz que teremos aflições neste mundo e isto
é garantido. Mas Ele também promete que teremos
vitória através da nossa fé porque Jesus venceu o
mundo.
Deuteronômio 31:6
Sede fortes e corajosos; não temais, nem vos
atemorizeis diante deles; porque o Senhor vosso Deus
é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos
desamparará.
Isaias 26:3
Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme
em ti; porque ele confia em ti.
Isaias 41:10
Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres,
porque eu sou teu Deus; eu te fortaleço, e te ajudo, e te
sustento com a destra da minha justiça.
João 14:16-17
Mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai
enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as
coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho
dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; eu não vola dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize.
Provérbios 3:5-6
Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te
estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o
em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas
veredas.
Salmos 34:18-19
Perto está o Senhor dos que têm o coração
quebrantado, e salva os contritos de espírito.Muitas
são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o
livra.
2 Coríntios 12: 9-10
A minha graça te basta, porque o meu poder se
aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade antes
me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que
repouse sobre mim o poder de Cristo.Pelo que sinto
prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo.
Porque quando estou fraco, então é que sou forte.

1 Pedro 4:12-13
Amados, não estranheis a ardente provação que vem
sobre vós para vos experimentar, como se coisa
estranha vos acontecesse; mas regozijai-vos por
serdes participantes das aflições de Cristo; para que
também na revelação da sua glória vos regozijeis e
exulteis.
2 Coríntios 1:3-4
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a
consolação, que nos consola em toda a nossa
tribulação, para que também possamos consolar os
que estiverem em alguma tribulação, pela consolação
com que nós mesmos somos consolados por Deus
2 Coríntios 4:16-18
Por isso não desfalecemos; mas ainda que o nosso
homem exterior se esteja consumindo, o interior,
contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa
leve e momentânea tribulação produz para nós cada
vez mais abundantemente um eterno peso de glória.
1 Pedro 5:6-7
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus,
para que a seu tempo vos exalte; lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de
vós.
Isaias 40: 29-31
Ele dá força ao cansado, e aumenta as forças ao que
não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se
fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam
no Senhor renovarão as suas forças; subirão com
asas como águias; correrão, e não se cansarão;
andarão, e não se fatigarão.

IGREJA BATISTA UNIDA DO BRÁS
HORÁRIO DE CULTO

ATENDIMENTO PASTORAL

TERÇAS E QUINTAS DAS:
DOMINGO: 9H30 (EBD)
14H ÀS 18H
DOMINGO: 18H30 (CULTO DA NOITE)
SECRETARIA 10h às 19h

Durante a semana, cultos familiares por regiões.
Rua Valdemar Dória, 44 - Tel.: 2692-2211
E-mail: ibub@terra.com.br

14/04/2019

“Porque eu bem sei os planos que estou
projetando para vós, diz o Senhor;
planos de paz, e não de mal, para vos
dar um futuro e uma esperança”.
(Jeremias 29:11)

15 A 21 DE ABRIL
Continuando a agradecer a Deus pela vida do Pastor
Paulo, todos os membros da IBUB estão desafiados a
orar através deste plano de oração até que Deus
providencie para a igreja o Pastor que Ele escolheu
para liderar Seu povo.
Dia 15 de Abril – Segunda Feira
Leitura da Escritura: Jeremias 3: 15
Oração: Ore pela eleição da Comissão de Sucessão
Pastoral que será realizada no domingo 28/4,
pedindo a Deus uma unção especial à igreja para que
um pastor segundo o Seu coração seja o escolhido.
Dia 16 de Abril – Terça Feira
Leitura Bíblica: 2 Timóteo 2:24-26
Oração: Ore para que a futura Comissão de Sucessão
Pastoral possa ter o discernimento para assegurar se
os potenciais candidatos a pastor possuem as
qualidades bíblicas de um servo do Senhor.
Ore para que a igreja confirme essas qualidades em
seu futuro pastor.
Dia 17 de Abril – Quarta Feira
Leitura da Escritura: Gálatas 6:9
Oração: Ore para que os membros da Comissão de
Sucessão Pastoral não se sintam desgastados ou
desanimados em seu trabalho.
Ore para que a Comissão de Sucessão Pastoral e a
igreja possam ver a mão de Deus em ação, mantendo
a igreja e seu futuro pastor em estreita cooperação.
Dia 18 de Abril – Quinta Feira
Leitura da Escritura: Filipenses 2:1-11
Oração: Ore para que uma atitude de humildade e
servidão de Cristo permeie tanto a Comissão de
Sucessão Pastoral quanto a igreja durante o processo
de busca do pastor.

Dia 19 de Abril – Sexta Feira
Leitura da Escritura: Mateus 28: 18-20
Oração: Ore para que sua igreja seja uma igreja da
Grande Comissão (“Ide por todos o mundo e pregai
o evangelho a toda a criatura”) e que faça muitos
discípulos.
Ore para que seu futuro pastor seja um líder da
Grande Comissão.

VIGÍLIA DE ORAÇÃO

Dia 20 de Abril - Sábado
Leitura da Escritura: Colossenses 1:24-29
Oração: Ore para que, quando chegar a hora de
decidir chamar o seu próximo pastor, Deus deixe
isto absolutamente claro, tanto para o futuro pastor
como para a igreja.
Ore para que o Senhor trabalhe poderosamente na
igreja para fazer discípulos.

RELÓGIO DE ORAÇÃO

Dia 21 de Abril - Domingo
Leitura da Escritura: Deuteronômio 6:5;
Mateus 6:33
Oração: Ore para que seu futuro pastor ame a Deus
de todo seu coração, alma, mente, com todas as suas
forças. Ore para que o Espírito Santo trabalhe no seu
coração e que ele valorize e siga as prioridades
bíblicas.

CULTO_EBD
Estaremos apresentando na manhã deste domingo a
introdução ao tema “Louco Amor”, com base no livro
de mesmo nome, do Pastor Francis Chan, autor que
já acabamos de estudar com “O Deus Desconhecido”.
É mais um estudo importante para nosso
crescimento espiritual.

ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DA COMISSÃO
DE SUCESSÃO PASTORAL
Todos os membros da igreja estão convocados para
a Assembleia destinada a eleger e confirmar os
irmãos que comporão a Comissão de Sucessão
Pastoral. Esta Comissão terá a importante tarefa de
buscar e selecionar, sob orientação do Espírito
Santo, os candidatos ao pastorado de nossa igreja. A
Assembleia será realizada durante o culto da manhã
do domingo 28 de Abril, sendo fundamental a
presença do maior número de membros da nossa
querida igreja.

Em 26 de Abril, última sexta feira do mês, teremos
nossa Vigília de Oração, a partir das 22 horas. Além
do Plano de Oração que estamos seguindo e nossos
próprios períodos de oração, este será um momento
especial de preparação para escolha da Comissão de
Sucessão Pastoral.
Está sendo preparado e deverá estar disponível neste
domingo um painel de Relógio de Oração,
apontando todas as 24 horas do dia, em intervalos de
meia hora. Cada irmão e irmã deverá escolher um
momento do dia ou da noite para estar orando pela
busca do novo pastor. Estaremos formando uma
corrente contínua de oração, buscando a direção do
Espírito Santo.

PASTOR JAIR ÁVILA JR.
Estará pregando à noite deste domingo o Pastor Jair
Ávila Jr (popular “Jairzinho!”), filho de nossa igreja e
atualmente Pastor da Igreja Bola de Neve em São José
do Rio Preto. É sempre uma oportunidade para
recebermos as diversas visões do mesmo evangelho e
doutrina que temos conservado.

NOSSAS CANTINAS
A cantina e sinonimo de alegria-encontro-comunhao
e saborosa comida! Nao va embora sem antes passar
por la e manter essa deliciosa comunhao (com os
irmaos e com o delicioso cardapio). Hoje a cantina
sera preparada pelo GRUPO PRATA.

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
SÁBADO 13/04
- 9h J10 no Museu da Bíblia
SEXTA-FEIRA 26/04
- 22h Vigília de Oração

