SONHOS DE CRIANÇA
A vida esta cheia de metas a serem alcançadas, muitas
delas estão relacionadas com nossa vida emocional,
familiar e financeira, isto é louvável. Porem, você já
parou para pensar em suas metas espirituais e
ministeriais?
Quero compartilhar nesta pastoral um pouco de meu
ponto de vista e experiência, tratando-se das metas
espirituais e ministeriais.
Quando eu era menino, sonhava em ser três coisas:
- Sonhava dirigir um ônibus da empresa cometa,
desejava ser bombeiro e Pastor. Coisas de criança, eu
olhava ao meu redor e buscava um exemplo a seguir.
Com o passar dos anos as coisas foram ficando muito
claras, o desejo foi crescendo e, as coisas foram
acontecendo de maneira natural.
Creio que Deus nos prepara e nos conduz para a
realização dos sonhos.
Para minha felicidade, Deus me deu o privilégio de ser
Pastor e missionário, o sonho de criança se realizou,
mas eu também tive que tomar uma decisão.
Comigo aconteceu em um momento crucial da minha
vida, eu trabalhava em uma boa empresa, tinha
oportunidades de crescer e ganhar muito dinheiro,
oportunidade que muitos desejavam na época, mas o
desejo de servir foi maior.
Em novembro deste ano, farei 21 anos servindo ao
Senhor, pensando na data de 09/11/1998, que foi
quando cheguei à cidade do México.
Muitas pessoas ainda me perguntam se eu pudesse
voltar no tempo, escolheria um caminho diferente?
Com olhar humano e pensando nas coisas materiais,
talvez dissesse sim, mas quando olhamos com uma
perspectiva espiritual, nunca, jamais tomaria outro
caminho. Como é bom servir ao Bom Mestre!
Foram muitas aventuras, momentos que choramos,
outros nos alegramos e em outros sentimos total
incerteza, mas nunca sentimos que estivesse a sós ou
desamparado, muito pelo contrario, o Bom Deus
sempre estava lá.

Quero compartilhar com vocês sobre alguns
momentos, foram muitos, mas cada um deles foi
único. Vimos pessoas se renderem aos pés de Cristo,
batizamos
muitos,
cada
casamento,
cada
apresentação, cada visita em um hospital, cada
mensagem nos levam hoje a contar uma historia de
vida e de fé!
Vimos quatro igrejas nascer, crescer e serem
fortalecidas. No caminho também teve muitos que
serviram ao nosso lado e desanimaram, outros
caíram, muitos olharam para traz, desistirão, mas o
Bom Deus nos fortaleceu, sustentou e capacitou para
seguirmos em frente.
Como foi bom também servir entre os missionários,
no cuidado deles ao redor do mundo, estar entre os
povos não alcançados e ver Deus ser louvado em
tantas línguas e dialetos!
Hoje completamos mais uma etapa, um sonho de
criança, ser missionário foi maravilhoso, ser
ordenado Pastor no dia 20-05-2000 foi importante e
essencial para dar seguimento, mas ser ordenado,
recebido como pastor da ordem da Convenção
Batista Brasileira, é uma benção que não tenho
palavras para agradecer a Deus!
O que quero com este testemunho é agradecer a
Deus, a todas as pessoas que ajudaram, para que
como família chegasse até aqui, mas também quero
desafia-lo a perseguir teus sonhos, projetos, que
tome as decisões que sejam necessárias e veja o
sonho ser realizado. Deus quer, depende de você!
Muito obrigado a Igreja Batista Unida do Brás por ser
parte deste sonho!
Que Deus nos abençoe!
Pr. Adriano
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Ao homem pertencem os planos do
coração; mas a resposta da língua é do
Senhor.
Todos os caminhos do homem são
limpos aos seus olhos; mas o Senhor
pesa os espíritos.
Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus
desígnios serão estabelecidos.
(Provérbios 16:1-3)

01 A 07 DE ABRIL
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 01 de Abril – Segunda Feira
Leitura da Escritura: Tiago 4: 1-12
Oração: Ore para que os membros da igreja se
humilhem perante o Senhor e busquem Seu poder de
purificação para que o Reavivamento venha.
Ore para que a Comissão de Sucessão Pastoral seja
formada segundo a vontade de Deus.
Dia 02 de Abril – Terça Feira
Leitura Bíblica: Efésios 3: 20-21
Oração: Ore para que a igreja esteja unida de tal
forma neste processo que o Pai seja glorificado.
Ore para que a Comissão esteja unida em suas
decisões.
Dia 03 de Abril – Quarta Feira
Leitura da Escritura: 2 Timóteo 2:15
Oração: Ore para que o futuro pastor seja capaz de
pregar corretamente a Palavra de Deus.
Ore pela Igreja à medida que ouve os sermões de
possíveis candidatos pastorais.
Dia 04 de Abril – Quinta Feira
Leitura da Escritura: Jeremias 33: 3
Oração: Ore para que uma grande responsabilidade
de oração permeie a igreja, não apenas quando
busca a vontade de Deus por um novo pastor, mas
também quando busca a visão de Deus para a igreja.

Dia 05 de Abril – Sexta Feira
Leitura da Escritura: 1 Timóteo 3: 1-7
Oração: Ore por seu próximo pastor para que ele
seja alguém com caráter semelhante ao de Cristo,
tanto publicamente quanto privadamente.
Ore pela família do seu futuro pastor para que tenha
um transição tranquila para o novo trabalho.

HOMENS UNIDOS
Neste domingo, teremos um delicioso almoço, veja
abaixo o cardápio.
Toda renda será para custear a alimentação dos
pastores, que participaram do mestrado nesta última
semana que passou.
Deixe suas panelas guardadas e participe conosco!

Dia 06 de Abril - Sábado
Leitura da Escritura: Colossenses 3: 12-17
Oração: Ore para que sua igreja cresça em amor uns
pelos outros.
Ore para que qualquer conflito que exista seja
resolvido e pela reconciliação de quaisquer
relacionamentos quebrados na igreja.
Dia 07 de Abril - Domingo
Leitura da Escritura: Efésios 1: 15-23
Oração: Ore para que seu futuro pastor cresça na
sabedoria e conhecimento de Cristo.
Ore para que a igreja olhe para Cristo como a Cabeça
do corpo.

JOVENS E ADOLESCENTES
No próximo sábado, dia 06/04, os Adolescentes e
Jovens irão juntos ao Parque do Jaraguá.
Será feita a caminhada por uma das trilhas do local,
além de um delicioso momento de comunhão dos
dois ministérios!
O trajeto tem mais ou menos 1,5km, ida e volta.
Nos encontraremos na igreja as 9h, não atrasem!!!
Meninas devem levem um prato salgado e meninos
um doce. Levem água!
A liderança levará as bebidas para o lanche.
Todos precisam confirmar pra organizarmos as
caronas!
Procure a liderança dos ministérios e inscrevam-se!

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

NOSSAS CANTINAS
A cantina é sinonimo dé alégria-éncontro-comunhao
é saborosa comida! Nao va émbora sém antés passar
por la é mantér éssa déliciosa comunhao (com os
irmaos é com o délicioso cardapio). Hojé a cantina
séra préparada pélos GRUPO ROSA.

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 31/03
- 18h30 Pr. Soler - Culto de Consagração do Pr.
Adriano
SÁBADO 06/04
- 9h Jovens e Adolescentes no Parque do Jaraguá
DOMINGO 07/04
- 18h30 Ceia do Senhor
SÁBADO 13/04
- 9h J10 no Museu da Bíblia
DOMINGO 14/04
- 9h30 Café da Manhã do Ministério de Mulheres

