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Introdução    1Pe 1.3
Nova Identidade | Sim, temos esperança

dedicado, alegria, companheirismo, descontração, 
dependência do Espírito e fé!
- Pelo privilégio de servi-Lo com um exército de 
voluntários e cooperadores do ministério PESCA, 
(Alvo\Escola de Artes\Escolas Públicas\Informática\Good 
News\Nação Resgate\GMO), que prestam serviço de 
forma zelosa, dedicada, amorosa, desprendida e 
sacrificial, na busca de proclamar com palavras e ações 
o evangelho do Senhor Jesus Cristo, demostrando 
assim, compromisso com Deus e com a Sua Obra.
- Pela convivência com a comunidade IBCU. Onde 
temos recebido toda assistência, acolhimento, 
cuidado, amor, carinho, bondade e generosidade, de 
maneira muito especial!
- Pela equipe de funcionários do escritório e serviços 
gerais, que sempre e prontamente facilitaram e 
contribuíram para as realizações do ministério PESCA.
- Por todos  e tudo que a IBCU significa para nós;
 “Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A 
Ele seja a glória para sempre amém! Rm. 11.36
MOTIVOS DE ORAÇÃO:
Gratidão pela IBCU: Agradeço ao Senhor pela contri-
buição que a IBCU tem produzido em minha vida 
familiar e ministerial.  Esta etapa foi fundamental em 
nosso crescimento, aprendizado, capacitação e 
aperfeiçoamento para assumirmos este novo desfio;
Agenda: (Dez: Mudança para Belo Horizonte / Jan. 
Férias / Fev. Assumo a Coordenação.)
Responsabilidades: Cuidado de 28 missionários 
nomeados e 57 missionários que atuam em parceria 
com igrejas; Viagens pelos campos; Oferecimento de 
treinamentos e Capacitação para missionários e Igrejas;
Família: Adaptação das crianças na escola / igreja / 
cidade; Que o Senhor nos dê graça para todo este 
processo e nos capacite para sermos instrumentos 
úteis em Sua Obra!           

Quais razões de segurança em meio à crise Pedro nos 
apresenta?
1ª Razão de Segurança: Deus tem misericórdia de nós
1Pe 1.3; Mt 14.14; Is 35.5-6

2ª Razão de Segurança: Ele nos regenerou
1Pe 1.3; Jr 13.23; Jr 17.9; Jr 31.31-33; Tt 3.4-5; 2Co 5.17; 
1Pe 1.3; Fp 1.21; 2Pe 3.13; Rm 5.1-2; 1Pe 1.3; 1Co 15.17

3ª Razão de Segurança: Ele nos fez herdeiros
1Pe 1.4; Dt 12.9; Cl 1.12; Cl 3.1-2,24; 1Pe 5.4; Js 13.33
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O presidente da ADORE convoca os membros para 
reunirem-se em assembleia geral ordinária às 
11h30min, no dia 21 (vinte e um) de setembro de 2014 
na sede administrativa da Igreja Batista Cidade Univer-
sitária, localizada na Rua Tenente Alberto Mendes Jr. nº 
5 - Vila Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, 
para tratar da seguinte ordem do dia: Apresentação do 
relatório financeiro do exercicio de 2013. Com quorum 
de metade mais um dos membros. Caso não haja 
quorum suficiente na primeira convocação, a assem-
bleia fica convocada desde logo para reunir-se no 
mesmo dia, em segunda convocação, 15 (quinze) 
minutos após a primeira, com no mínimo de um 
quinto dos membros. 

Convocação da Assembleia Geral
Extraordinária ADORE

4ª Razão de Segurança: Ele nos protege até a salvação
1Pe 1.4-5; Ap 21.27; Mt 6.19-20

Conclusão: Que implicações isso tem para nós?
Mt 6.19-20

Louvamos a Deus juntamente com Rian Cezar e 
Gláucia Silva pelo nascimento do Heitor  no dia 07/09. 
Que o Senhor dê aos pais força, graça e sabedoria para 
criá-lo em Seus caminhos.

Nota de Nascimento


