Ata 02 da Reunião Mensal da Jubag
Guarulhos, 10 de Março de 2018.
A reunião mensal foi realizada na Igreja Batista Betel em Jardim Adriana teve início às
16H30MIN, onde foi realizada uma oração pelo presidente Rafael Silva Santos, logo após
entoamos louvores dirigidos pela Igreja local e em seguida o Elias da PIB parque Pinheiros
trouxe uma reflexão falando sobre adoração. Os assuntos abordados foram os seguintes:
1º ENCONTRÃO DA JUBAG
• Foi organizado pelo Setor Sul:
Local: Igreja Batista Betel em Jardim Adriana
Data: 10 de Março
Horário: 19h00min
Preletor: Sem. Renan Noce
FESTA DO SORVETE – RECANTO DOS AVÓS
No dia 24 de Março a partir da 10:00hrs será realizado a Festa do Sorvete no Recanto
dos Avós, evento este que acontece anualmente com o objetivo de arrecadar fundos
para a entidade. Foi decidido que a JUBAG montará uma equipe que arrecadará
batatas fritas e ajudará com a mão de obra desta barraca.
•

R&C DA JUBESP
Encontro de Líderes das Juventudes regionais, com foco em comunhão e compartilhamento
de experiências, conhecimento mútuo de atividades, estratégias de trabalho, reflexão sobre
liderança, responsabilidades, conduta cristã, vocação e discipulado. Será realizado nos dias
24 a 25 de Março e a Jubag foi convidada para falar a respeito de como “organizar uma
Juba”.
FEST FUTSAL
Será nos dias 12 e 19 de Maio
Local: CEU JD. Otawa e CEU Vila Paraíso
As inscrições serão até dia 05/05;
No dia 05/05 haverá um Culto de Abertura na Comunidade Batista dos Pimentas, às 19:00hrs.
2º ENCONTRÃO DA JUBAG
• Será organizado pelo Setor Oeste:
Local: Igreja Batista de Vila Barros
Data: 26 de Maio
Horário: 19h00min
Preletor: À definir

FESTIVAL DE INVERNO – RECANTOS DOS AVÓS
Dias: 23 de Junho
A JUBAG assume novamente o compromisso com as doações e mão de obra da barraca de
batata frita.
CENSO SETOR LESTE
Foi realizado um censo no Setor Leste visando melhoria nas atividades realizadas. Questões
como quantidades de jovens, adolescentes, programações realizadas pelas juventudes, etc. O
líder do setor Leste, Júnior Tomaz apresentou estes resultados.

PRÓXIMA REUNIÃO
•

Será no dia 05/05 às 16H00, na Comunidade Batista dos Pimentas.

Por fim, foi dada a oportunidade para os avisos dos eventos das igrejas presentes e uma
oração final ás 17h30min para que encerrássemos a reunião. Eu, Ana Cristina Azevedo
Santos, lavrei e assinei a presente ata, juntamente com o presidente.

Ana Cristina Azevedo Santos

Rafael Silva Santos
Presidente - JUBAG

