Ata 10 da Reunião Mensal da Jubag
Guarulhos, 19 de Novembro de 2015

A reunião mensal, foi realizado na Casa de Esfiha, teve inicio ás 19h30min,
onde foi feita uma oração pelo irmão Julio, e o presidente Gabriel Duarte do Bonfim
abordou os seguintes assuntos:
Conjubag 2016


Apresentou os lideres de cada setor para o 30º congresso em 2016 e quais são as
atividades que cada um deve fazer.

Juba-ação


Será realizado no recanto dos avós, que é uma instituição batista, quer acontecerá
no dia 21 de novembro de 2015 á partir das 8hrs, e solicitou a colaboração de
toda a diretoria da jubag para a realização desta atividade.

Calendário 2016


Foram apresentadas algumas propostas para a elaboração do calendário de 2016,
além das reuniões mensais e os encontros de cada setor, a proposta do calendário
ficou da seguinte maneira:

09/01- Reunião Mensal
27-30/01- 30º Conjubag
13/02-Reunião Mensal
20/02-Encontrão do Setor Sul
05/03-Reunião Mensal
19/03-Encontrão do Setor Oeste
26/03- 2º Revolution Teen
09/04-Reunião Mensal
21-23/04- Festfutsal 2016
14/05-Reunião Mensal
21/05- Evangelismo
11/06-Reunião Mensal
18/06- Encontro de Casais
02/07-Reunião Mensal
09/07-Conteen
13/08-Reunião Mensal
20/08-Encontrão Setor Leste
02-04/09- Acampa Jubag 2016

10/09-Reunião Mensal
17/09-Encontrão Setor Norte
08/10-Reunião Mensal
15/10-Noite de Talentos
12/11-Assembléia Jubag
19/11-Culto dos Homens e das Mulheres
03/12-Reunião Mensal
10/12-Encontro Final
Foi aprovado por toda a diretoria, deixando-o como calendário oficial para o ano de
2016.
Encontrão Final


Será realizado no dia 18/12/2015 na Igreja Batista Central de Guarulhos ás 19 h,
sendo um encontro para finalizar e agradecer a Deus por todo o ano de 2015.

Por fim, foi dada a oportunidade para os avisos dos eventos das igrejas presentes e uma
oração final pelo presidente ás 21h30 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

