
Adultos 

ANOTAÇÕES

Introdução    1Pe 4.12; Ef 4.12; 1Pe 1.6-9
Nova Identidade | Superação das provações

1ª Razão: A herança disponível para cada crente no futuro
1Pe 1.6; 1Pe 1.3-5; Cl 3.2; Jo 16.20

2ª Razão: As experiências difíceis são maneiras de aperfeiçoa-
mento da fé   1Pe 1.6; 2Co 4.17; 2Co 4.8-10; 1Pe 1.6; 1Pe 5.10; 
2Co 12.7-10;Ap 14.13;1Pe 4.13; Hb 12.5-12; Rm 5.3-4; 1Pe 
1.6; 1Co 10.13; 1Pe 4.10; 1Pe 1.7; Pv 17.3; 1Pe 1.7 

3ª Razão: A esperança da honra prometida
Mt 28.16-17; Ap 4.10-11; 1Pe 1.7; Mt 25.23; Rm 2.29;Rm 
2.6-7;1Co 3.10,13-15

minha desatenção, e com minhas fraquezas! 
Não fosse a insistência do Pai, eu seria um filho 
rebelde que destroçaria a própria vida. 

O Pai da  eternidade nos deu vida eterna, 
somos filhos eternos como Ele. Ele nos fez 
continuidade dEle. Ele estendeu a nós a Sua 
bondade e nos deu vida para sempre. Ele 
sempre quer nosso melhor. Quer nosso 
desenvolvimento, nos concede a melhor 
educação e treinamento, e isso porque não 
quer qualquer coisa. Escola pública ou privada 
é pouco, ele nos dá como referência o Senhor 
Jesus, como mestre o seu Espírito; uma escola 
divina, e isso para que sejamos perfeitos como 

perfeito é nosso Pai que está nos 
céus.

Aproximemo-nos do nosso Deus e 
Pai que tem prazer em estar conosco, que se 
alegra com nossa obediência e honra que 
damos a Ele.

Alegremo-nos no fato que Ele tem o melhor 
para nós, a começar por Ele mesmo.



ANOTAÇÕES

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: A experiência da comunhão pessoal com o Senhor 
Jesus       1Pe 1.8; Jo 14.21; Jo 20.27-29; Hb 11.6; Rm 5.1-2; 
1Pe 1.8

5ª Razão: A certeza da libertação no presente       
1Pe 1.9; Cl 2.13-14; Rm 8.1; Rm 5.9; 1Pe 2.2

Conclusão: Alegria no sofrimento
Jo 15.11


