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EŽƐƐŽƐĞŶƐŽĚĞũƵƐƟĕĂ
Nosso
senso de jus�ça
“Quando o seu inimigo cair, não se
alegre, nem se regozije o seu coração
quando ele tropeçar, para que o Senhor
não veja isso e se desagrade, e desvie do
inimigo a sua ira”. Provérbios 24.17-18
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Qual seria a forma então de olhar
para o juízo sobre os nossos inimigos,
aqueles que nos perseguem?! A melhor
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Programações

Convocação da Assembleia Geral Ordinária ADORE

O presidente da ADORE convoca os membros para reunirem-se em Assembleia
Geral Ordinária às 11h30min, no dia 05 (cinco) de julho de 2020 com sede
administrativa da Igreja Batista Fonte, localizada na Rua Tenente Alberto Mendes
Jr. nº 5 - Vila Independência - Barão Geraldo - Campinas – SP, que será realizada
virtualmente, por causa da quarentena decretada pelo Governador do Estado de
São Paulo, na plataforma https://meet.google.com/yah-zuuh-atk., para tratar das
seguintes ordens do dia: Apresentação do Relatório Financeiro do exercício de
2019, Inclusão, desligamento de membros, Mudança na Diretoria e Conselho
Fiscal, Abertura de uma Regional em Paulo Afonso e informar sobre a
transferências de quotas da Ghephen. Com quorum de metade mais um dos
membros. Caso não haja quorum suficiente na primeira convocação, a
Assembleia 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. Campinas, 21 de junho de 2020.
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