Ata 04 da Reunião Mensal da Jubag
Guarulhos, 11 de Abril de 2015

A reunião mensal, foi realizado na Primeira Igreja Batista Jardim Jovaia, teve
inicio ás 10h56min, onde foi feita uma oração pelos irmãos Thiago da Igreja Batista
Peniel e pelo irmão Janilson da Igreja Batista Vila Paraíso, e o presidente Gabriel
Duarte do Bonfim abordou os seguintes assuntos:
Setor Oeste


Agradecimento a Deus pela vida do Rafael que é um dos integrantes deste setor,
e também pela nova integrante Rebeca da Igreja Batista Vila Barros que irá
auxiliar este setor.

Noite de Talentos




Igreja Batista Peniel
Esquadrão de Cristo
18/04/2015 ás 18h00minhrs

Festfutsal



Será no CEU Pimentas nos dias 30/05/2015 e 13/06/2015 as 7 da manhã.
Inscrições pelo site da Jubag.

AcampaJubag





Acampamento Boas Novas (Apec) Mairiporã
Dias 5,6 e 7 de Setembro
Saída está prevista para ser 12:00 hrs na sexta-feira e volta no domingo ás
17:00hrs
Programação em breve no site da Jubag

Conteen




Aguardando Confirmação Igreja Batista Ponte Grande, juntamente com os
equipamentos de som que foram solicitados!
27 de junho de 2015 ás 19 hrs.
Tema: Você Conhece Jesus?

Conselheiro


Foi apresentado Associação o Pr. Luis Carlos como o conselheiro da Jubag,
onde o mesmo agradece a Deus por esta oportunidade, solicitando marcar uma
reunião com toda a Diretoria da Jubag para desde já nos auxiliar como liderança
para que permaneça se firme a liderança da Jubag. Foi ressaltado pelo mesmo a
atenção pelo Recanto dos Avôs, Projetos com a Cristolândia, a Trans-Sertão, a
Trans-Paulista e o desenvolvimento do site da Jubag que está sendo uma benção.

Relovucion Teen




Local: Adamastor Centro de Guarulhos.
Dias 01/05 e 02/05 ás 18:00 hrs
Foi solicitado pelo Pastor Anderson que toda a equipe da Jubag estivesse nos
dias para colaborar com a programação e organização.

Encontro Comunhão





Será organizado pela Jubag as participações que terá início as 15:00 até ás
18:00hrs
Será dia 23/05/2015.
A equipe de Louvor da Jubag terá participação no momento do culto.
É importante a participação de todos da Jubag.

Projeto Igreja Batista de Vila Paraíso


Foi apresentado pelo irmão Janilson um projeto de evangelização, onde os
jovens de cada igreja podem promover um dia de evangelismo em sua
comunidade e que pode envolver toda a igreja. Fazendo o Ide que Jesus ordena
onde você está!

Departamento de Comunicação


Foi agradecido a Deus pela vida da irmã Jessica da Igreja Batista Jardim
Cumbica que a partir deste mês de abril está fazendo parte do Departamento de
comunicação.

Por fim, foi dada a oportunidade para os avisos dos eventos das igrejas presentes e
uma oração final pelo irmão Rafael ás 12h33 min., para que encerrássemos a reunião.
Eu, Mayara Lima Lisboa, 1º Secretária, lavrei e assinei a presente ata, juntamente
com o presidente.

Mayara Lima Lisboa

Gabriel Duarte do Bonfim
Presidente - JUBAG

