
 

 

 

 

Ata 12 da Reunião Mensal da Jubag 

Guarulhos, 02 de Dezembro de 2017. 

 

 

A reunião mensal foi realizada na Igreja Batista Betel em Cidade Jardim 
Cumbica, situada na Rua Birigui 1139 e teve início às 14H55 MIN, onde foram feitas 
duas orações pelo presidente e pelo jovem Elias da Ib Pq Pinheiros. O presidente 
destacou a presença do Diretor Executivo da JUBESP(Juventude Batista do Estado 
de São Paulo). Após este momento o presidente fez a leitura do versículo bíblico de 
Gálatas 5:16 e sintetizou como um Conselho aos Jovens que devem andar sob a 
direção do Espírito Santo. E que os novos desafios, planos, que nada seja feita pelo 
poder da carne, e que assim os frutos do espírito fiquem mais evidente em nós. 
 

Então foi transmitido uma retrospectiva das atividades da Jubag em 2017, onde 
foram realizadas em torno de 30 atividades entre oficiais e extraoficiais. 
 

Em seguida foram abordados os seguintes assuntos: 
 
Culto de Gratidão 08/12 - IB Central 
 

No dia 08 de dezembro a JUBAG realizará a sua última atividade do ano, o Culto de 
Gratidão, que será realizado na Igreja Batista Central – Av Esperança – 519 – 
Centro, que contará com a participação da Equipe de Louvor da Jubag, Equipe setor 
Norte, Setor Leste, e Nosuleste, com preletor da noite Pr. Júlio Henrique – Central. 
O Jovem Junior Tomaz : sugeriu utilizarmos a estrutura da igreja para fazer uma 
"live" do culto, para colocar nas redes sociais e combinar de compartilhar a live ao 
mesmo tempo para ter um grande alcance por aqueles que não estarão no culto. 
 

Recanto dos Avós - 09/12 das 10h as 15h 
 

No dia 09 de Dezembro acontece a festa de Natal do Recanto dos Avós e a Jubag 
foi convocada para ajudar novamente na barraca de Batata Frita. Aceitamos o 
desafio para mão de obra e também para arrecadação das batatas! 
 
CONJUBAG 2018 - 17 a 20 Janeiro - Serôdio. 
   
O presidente apresentou o que temos confirmados: local, preletores, e participações 
musicais, e foram apresentadas para deliberação e votação 8 sugestões de temas 
para o próximo ano a ser trabalhado pela JUBAG dentre as  8 sugestões o tema 
escolhido foi ASSUMINDO MINHA VOCAÇÃO, porém foi proposto pelo Jovem 
Adriano a alteração do termo ASSUMINDO para EXERCENDO e o tema a ser 
trabalhado foi definido: EXERCENDO MINHA VOCAÇÃO. 1 Pedro 2:9. 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Calendário JUBAG 2018 
 

Foi apresentado pelo presidente nesta a proposta de calendário com as datas 
sugeridas. 
Algumas alterações em relação as reuniões que nos últimos anos estavam sendo 
executadas mensalmente agora serão reuniões Bimestrais. Por questão de ordem o 
jovem Júnior Tomaz citou que é válida essa alteração e está garantida por nosso 
regimento interno e que segue o regimento da associação. 

                  Bie sugeriu alteração na data do RC Jubesp(dias 16 a 18 
de março), e sendo assim sem mais alterações o calendário foi aprovado. 
 

Por fim o presidente convidou o Diretor Executivo da Jubesp para trazer 
comunicados e apresentar os trabalhos da JUBESP, e Nicholas Bié destacou a 
importância da Jubag em nosso Estado como a Juventude mais Organizada do 
Estado, apresentou a reunião propostas de eventos que ocorrerão em 2018, os 
quais fomos convidados a participar do RC e nosso presidente de prontidão aceitou 
o convite, e iremos apresentar o que desenvolvemos com nossa juventude. 
 

Bié também convocou a presença de um representante para a próxima reunião do 
Conselho da Jubesp que será realizada na Igreja Batista do Brooklin ás 09:00 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 
 

Será no dia 13/01, na PIB Seródio 
 

Por fim, uma oração final  ás 17h10 para que encerrássemos a reunião. 
 

Eu, Júlio César Carlos da Silva, lavrei e assinei a presente ata, juntamente com o 
presidente. 
 

 

Júlio César Carlos da Silva 

 

 

Rafael Silva Santos 

Presidente - JUBAG 


