POEMA AO PASTOR
Existem homens que nascem, vivem e morrem sem ter
a verdadeira consciência do que está ocorrendo ao seu
redor. A vida percorrem sem objetivo nem rumo e,
como não sabem, nada fazem.
Outros nascem, vivem e morrem e, na trajetória,
conseguem perceber o que os demais não podem ver,
porém, sem se importarem, nada fazem.
Mas existem aqueles que nascem e, ao viverem, sabem
o que está acontecendo e fazem o mundo melhor, se
envolvendo.
Ele, o Pastor, percebeu e se importou. Reservado,
viveu e se doou.

A sua morte viu o louvor daquele que por ela jamais
foi derrotado!

24/03/2019

Porque o guerreiro de Cristo nunca morre.
Seu legado para sempre será lembrado
E a amizade, terno sentimento que ao cristão sempre
acorre,
Teve nesta terra com muitos, intensa
E que, no Céu, há de ser eterna com o Pai Amado.
Dedicado a um Amigo.
Pr. César

Como flecha de amor certeira era sua palavra e, de
fato, abençoava aqueles que atingia.
Pouco casual, não via importância em agradar ou se
desagradava. Era a Deus, por princípio, que buscava
adorar e, por Ele, ministrava.
A todos devotava a mesma paciência e interesse. E no
silêncio, anônimo, com dedicação agia. E era o que lhe
importava.
Verdadeiramente amava e amou. Com os olhos no Céu
e o coração na terra viveu. Orientando, testemunhou.
Sorrindo com os felizes e, chorando, com os que com a
dor lidavam.
Ajudava sem aparecer, sofria, sem ninguém saber.
Cuidava, porque esse era o seu viver.
Injustiças, por vezes, e qual profeta não as suportou?
Amado por muitos e, pelo diabo, odiado.
É certo que
recompensado.
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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.
Rua Valdemar Dória, 44 - Tel.: 2692-2211
E-mail: ibub@terra.com.br

“Prossigo para o alvo, pelo prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus”.
(Filipenses 3:14)

25 A 31 DE MARÇO
Agradecendo a Deus pela vida do Pr. 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 25 de Março – Segunda Feira
Leitura da Escritura: João 13: 34-35
Oração: Ore para que os membros da igreja sejam
obedientes ao mandamento de Cristo de amar uns
aos outros, unidos em um só corpo na busca da
vontade de Deus quanto ao novo pastor.
Ore para que o amor de Cristo da igreja seja visto
pelo mundo.
Dia 26 de Março – Terça Feira
Leitura Bíblica: Efésios 3: 20-21
Oração: Ore para que o poder de Cristo seja
conhecido dentro e através da igreja e que toda a
glória seja dada a Ele durante todo o processo de
busca do pastor.
Dia 27 de Março – Quarta Feira
Leitura da Escritura: Salmo 51: 10-12
Oração: Ore para que cada membro da igreja se
achegue ao Senhor com o coração continuamente
purificado por Ele.
Ore por seu próximo pastor para que ele mantenha
um coração puro diante do Senhor.
Dia 28 de Março – Quinta Feira
Leitura da Escritura: 2 Timóteo 4: 1-5
Oração: Ore para que nosso futuro pastor pregue
fielmente a Palavra de Deus.
Ore para que o Senhor dê à igreja uma fome da
Palavra de Deus e receptividade aos sermões que
serão pregados pelo novo pastor.

Dia 29 de Março – Sexta Feira
Leitura da Escritura: Hebreus 13:17
Oração: Ore por seu futuro pastor para que ele
possa pastorear fielmente a igreja e para que os
membros da igreja se coloquem voluntariamente e
com alegria sob a liderança de seu servo.
Dia 30 de Março – Sábado
Leitura da Escritura: Josué 1: 9
Oração: Ore para que cada membro da Comissão de
Sucessão Pastoral que será formada tenha um forte
senso da presença e orientação de Deus enquanto
trabalha através das etapas do processo de busca do
pastor.
Dia 31 de Março - Domingo
Leitura da Escritura: Provérbios 2: 2-6
Oração: Ore por seu futuro pastor para que ele
busque a sabedoria de Deus em todas as áreas de
sua vida e na tomada de decisões.
Ore para que a Comissão de Sucessão Pastoral esteja
imersa na sabedoria do Senhor.

MISSÕES
Nosso Pastor Paulo orou por nós, há 20 anos atrás!
Tamarita e eu estávamos de partida para o campo
missionário, África! Tempos de alegria, serviço
ministerial, proclamando a salvação em Cristo Jesus,
sendo apoiada com carinho por nossa Igreja, com
orações, brinquedos para as crianças, livros para
alunos e biblioteca teológica.
Hoje, e durante esses dias, as notícias do Ciclone Idai
confirmam a destruição de minha querida cidade da
Beira.
O Templo de nossa querida Igreja Baptista de
Muchatazina foi ao chão, assim como a casa onde
vivia Pastor Jemusse e de outros irmãos. Juntem-se a
nós em oração !

ELEIÇÃO – IBUB
No domingo 07/04, teremos Assembléia Geral
Extraordinária, para tratarmos sobre a Posse do 1º
Vice Presidente como Presidente. Contamos com
todos os membros.

ENCONTRO DE ORAÇÃO
Na próxima sexta-feira (29/03) a partir das 20h15,
cómó fazemós tóda última sexta-feira dó mes,
teremós ó nóssó Encóntró de Oraçaó.
Desejamós qúe esses mómentós se tórnem úm grande
encóntró da igreja para órarmós júntós.
Organize-se e esteja cónóscó.
Sera úma bençaó!

GRUPO DA EXPERIÊNCIA
No próximo sábado dia 30/03, sairemos da igreja às
13h, para irmos ao Teatro Procópio Ferreira, assistir
aó espetácúló “RUA AZUSA”.
Se você reservou seu ingresso, o pagamento deve ser
feito ainda hoje, procure a Marcia Gonçalves ou a Ana
Carelli e faça seu acerto.

NOSSAS CANTINAS
A cantina e sinónimó de alegria-encóntró-cómúnhaó
e sabórósa cómida! Naó va embóra sem antes passar
pór la e manter essa deliciósa cómúnhaó (cóm ós
irmaós e cóm ó deliciósó cardapió). Hóje a cantina
sera preparada pelós JOVENS.

MESTRADO DE TEOLOGIA
Nesta 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.

NOSSAS PROGRAMAÇÕES
DOMINGO 24/03
- 18h30 Pr. Márcio Ávila – Pr. Da Igreja Bola de Neve
de Guarulhos
SEXTA-FEIRA 29/03
- 20h15 Encontro de Oração
DOMINGO 31/03
- 18h30 Pr. Soler - Culto de Consagração do Pr.
Adriano

