Ata 05 da Reunião Mensal da JUBAG
Guarulhos, 29 de Setembro de 2018.
Reunião se iniciou com a oração do vice-presidente Júlio Cesar, logo após tivemos o
louvor com a equipe de louvor da igreja loca. Rafael presidente trouxe um breve devocional;
E logo após foi dado o relatório sobre o que acontece no 3º encontrão e sobre o
acampamento, continuando foi falado sobre a participação da JUBAG no aniversário do
recanto dos avós ao qual a JUBAG como de costume participou com a barraca de batata frita.
Logo após Junior foi chamado para falar mais informações sobre o 4º encontrão que será
realizado dia 27/10 no setor leste na PIB Jurema, Junior fez o convite para todos os setores e
falou sobre a programação e o que ocorrerá no encontrão.
Foi falado ainda sobre a próxima reunião da Associação Batista de Guarulhos que
será realizada entre os dias 09/11 a 10/11 na igreja Batista Central em Jardim Cumbica, ao
qual será realizada a eleição da JUBAG para o ano de 2019-2020, foi levada um proposta
sobre uma “ janela de transferência “ que seria para os jovens serem consultados se vão
permanecer ou não nos cargos para o próximo ano, se sim continua o mandado , se não, será
incluída uma pessoa no lugar, foi conversado entre os participantes da reunião e aprovado
pelos mesmos. Foi falado ainda sobre a proposta de ser criado um ministério para os jovens
casados ou noivos, com finalidade de ajudar e entrosar os jovens casados ao ministério da
JUBAG, nomes para cuidar desse ministério foram citados e os mesmos serão consultados
para saberem que irão querer assumir esse ministério. Sem mais assuntos a reunião foi
encerrada com uma oração do jovem Rafael Alcântara.
PRÓXIMA REUNIÃO
•

Será no dia 10/01 às 08h00, na Igreja Batista Central de Jd. Cumbica.

Por fim, foi dada a oportunidade para os avisos dos eventos das igrejas presentes e uma
oração final ás 17h00min para que encerrássemos a reunião. Eu, Jessica Costa, lavrei e
assinei a presente ata, juntamente com o presidente.

Jessica Costa

Rafael Silva Santos
Presidente - JUBAG

