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Editorial da Semana
A AUTONOMIA DA IGREJA
“Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra
será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será
desligado do céu” (Mateus 18.18).
A igreja é, segundo o N.T, uma organização
congregacional, e, assim sendo, governa-se a si própria.
Não há qualquer poder religioso de indivíduos ou
organizações que se possa impor à igreja. São os seus
membros que, pelo direito de voto, tudo deliberam. Na
própria igreja não têm o pastor nem os diáconos maiores
direitos que qualquer membro. Temos uma Convenção
Batista Brasileira, Associações e Juntas.
Elas, entretanto, só recomendam às igrejas a execução
deste ou daquele plano bom e viável, ficando com cada
uma aceitar ou não a recomendação. Nosso sistema de
governo é, pois, democrático, exercido pelos membros da
igreja com iguais direitos e deveres; e congregacional,
visto não estarem sujeitas as igrejas a qualquer
organização superior. Assim agindo, ficamos dentro do
Novo Testamento. Que o Senhor nos permita conservar
na Igreja Batista do Brooklin o espírito de verdadeira
democracia congregacional.
Pr. Carlos Jones Benites Schildt
Pastor Titular da Igreja Batista do Brooklin

Veja a pastoral completa aqui

IBB Informa
URGENTE!!!!
Neste domingo (18.04) a Igreja Batista do Brooklin
rcontinuará de portas abertas para realização do culto
presencial, pela manhã (10:30h) e a noite (18:30h).
Cabe ressaltar, que as medidas de segurança sanitária
(distanciamento, uso de máscara e redução da capacidade
de lotação) permanecem válidas. Também será necessário
a prévia inscrição para participação nos cultos, para isso
acesse o site da igreja (www.ibbrooklin.org.br), clique em
"CULTO PRESENCIAL" no menu do site e preencha o
formulário.
Fiquem atentos as redes sociais da igreja para maiores
informações.
:: A PARTIR DE HOJE OS CULTOS SERÃO PRESENCIAIS ::

GRATIDÃO
O Ministério de Culto e Louvor agradece a todos os irmãos
envolvidos no culto de Páscoa. O nosso Deus foi louvado e
cremos, também pela resposta dos irmãos, que a igreja foi
edificada. Continuemos firmes e constantes, sempre
abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho não é vão no Senhor. (1 Coríntios 15:58).

ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Caso tenha ocorrido alguma alteração nas informações,
como telefone ou endereço, clique no botão abaixo, para
atualizar seus dados.

Atualizar meu dados

Atividades
CULTO BROOKLIN JOVEM

26.04
18:30h

o próximo domingo (26.04) às 18:30 teremos o
culto da juventude da Igreja Batista do Brooklin,
com o tema "Filhos Ocultos". Faça a sua inscrição
pelo site (ibbrooklin.org.br) e participe do culto
presencialmente.

MULHERES CRISTÃS EM MISSÃO

Seg

19:30h

Todas as segundas-feiras, a partir das 19:30h no
canal da Igreja Batista do Brooklin, temos o
encontro do ministério com mulheres de nossa
igreja, com temas relevantes para o
desenvolvimento da vida cristã das irmãs.
Participe!

JUNIORES E ADOLESCENTES

Sex

19:30h

A Geração 4.12 está se reunindo online todas as
sextas-feiras a partir das 19:30h. Para participar
basta acessar o link da reunião que é
disponibilizada no grupo do WhatsApp. Se você
não está no grupo, envie uma mensagem para o
WhatsApp da igreja (11 99454-2560) informando
que quer participar.

Agenda de Oração
"Orai sem cessar.” (1 Tessalonicenses 5:17).
Interceda pelos Pastores/família: Carlos Jones,
Jean-Luc, Rosildo Lima, Rodrigo Goulart, Ricardo
Amaral.
Interceda como igreja: Senhor, promova em
nosso meio: “O amor seja não fingido.
Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amaivos cordialmente uns aos outros com amor
fraternal, preferindo-vos em honra uns aos
outros." (Rm 12.9-10).
Ministros e Ministérios: Sabedoria e discernimento.

Saúde dos Enfermos: Maria Gorete Isaac,
Aurinina, Adilmar Ávila.
Lares e Famílias: Relacionamentos, Fortalecimento
Espiritual.
Frentes Missionárias: Missão Batista
Underground, Missão Batista Boas Novas.
Pelo Brasil: poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário.
SEBAP - Seminário Teológico Batista Paulistano:
Corpo Docente e Discente.

Faça o seu pedido aqui

Equipe Ministerial
Pastor Titular
Carlos Jones Benites Shildt
carlosjones@ibbrooklin.org.br

Pastor Adjunto
Jean Luc Fobé
jeanluc@ibbrooklin.org.br

Pastor Auxiliar
Rodrigo Goulart
rodrigogoulart@ibbrooklin.org.br

Ministro de Música
Raphael Brasilio
raphaelbrasilio@ibbrooklin.org.br

Ver toda equipe e Ministérios

Conheça nossa igreja

Sobre nós
Igreja Batista do Brooklin
R. Pensilvânia, 574 - Cidade Monções, São Paulo - SP,
04564-001

VER NO MAPA

Nossos horários
Domingos:
Escola Bíblica Discipuladora - 09:15h
Celebração da Manhã - 10:30h
Celebração da Noite 18:30h

Quartas-Feiras:
Culto de Oração: 19:30h

BAIXAR CARTÃO DIGITAL IBB

Nosso site
www.ibbrooklin.org.br

Siga-nos nas redes sociais

Facebook

Instagram

Youtube

Whatsapp

