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Como
está sua
vida de
oração



COMO VAI SUA VIDA DE ORAÇÃO?

“Orai sem cessar” (I Tessalonicenses 5.17).       

Será que isto quer dizer passar o dia todo em

oração sem fazer as outras atividades? Não! Pelo

contrário! Tenha uma vida que seja uma oração

diária. Jesus deu-nos o exemplo. Jesus era um

homem de oração: levantava-se de madrugada

para orar; passou a quarenta dias e quarenta

noites em jejum e oração. Os apóstolos eram

homens de oração. Quando viram que a igreja

crescia, disseram: “Mas nós perseveraremos na

oração e no ministério da palavra” (Atos 6.4). 

Queremos sempre receber bênçãos de Deus,

mas será que estamos preenchendo os

requisitos para tornarmos posse destas bênçãos?

Como está a nossa vida de oração? Como está a

nossa comunhão com Deus? Como vai sua vida

de oração? É uma simples rotina ou... 

Editorial da Semana

Pr. Carlos Jones Benites Schildt
Pastor Titular

Veja a pastoral completa aqui

https://www.ibbrooklin.org.br/editorial
https://www.ibbrooklin.org.br/editorial


Atividades

Ver agora
Veja todos as atividades
em nosso site

Janeiro
Fevereiro 

Março

CAMPANHA DE DESPERTAMENTO 
DE LÍDERES
A Liderança da IBB convida os membros da
igreja, para se envolver ativamente nos trabalhos
dos ministérios da igreja. Ore, participe e lute
pelo progresso de nossa igreja.

CLASSE “DESCOBERTA DA FÉ”  
Se você fez uma decisão ao lado de Cristo e
deseja preparar-se para o batismo, venha
conhecer as doutrinas básicas da fé cristã. Anote
em sua agenda: Na segunda quinzena de
fevereiro, aos domingos, às 9h, temos o curso
preparatório para o batismo.

2ª Quinzena
de Fevereiro 

Domingo 
09h

ORAÇÃO / JEJUM VOLUNTÁRIO
Jesus garante: “quem pede, recebe”; vamos
perseverar em oração. Invista seu tempo pelo
seu lar, igreja e fim da pandemia do Covid-19,
veja a escala abaixo.
2ª feira - A, B, C, D, E          3ª feira – F, G, H, I
4ª feira – J, K, L, M, N           5ªfeira – O, P, Q, R,S
6ª feira -T, U, V, W                Sábado – X, Y, Z

18a 23
 de Janeiro

 
Quarta-feira

19h30

 

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO
BÍBLICO
“Nesta quarta-feira, aqui na igreja, às 19h30.
Venha aprender mais a Palavra de Deus, pois ela
lhe dará bênçãos e alívio ao coração. 

http://www.ibbrooklin.org.br/
http://www.ibbrooklin.org.br/


IBB Informa

ACONSELHAMENTO

O Pastor está à disposição dos membros da igreja para
aconselhamento em questões espirituais, ligue para a
secretaria da igreja e agende uma data.

Atualizar meu dados

RECOMENDAÇÃO DE BÍBLIA

O pastor utiliza e recomenda a BÍBLIA SAGRADA
contendo o Antigo e o Novo Testamentos. Traduzida
em português por JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA.
Edição Revista e Corrigida Evite versões, mais
informações na livraria da igreja.

VOCÊ QUER TORNAR-SE MEMBRO DA
IGREJA?

Então, seja muito bem-vindo! Por favor, siga os passos:
1. Marque entrevista com o pastor e receba a ficha
cadastro.                                                        
2. Participe de uma das classes da Escola Bíblica aos
domingos, as 9h.                                                               
3. Frequente com assiduidade aos cultos para conhecer e
ser conhecido pela igreja.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS

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

https://www.ibbrooklin.org.br/atualiza%C3%A7%C3%A3o-de-dados
https://www.ibbrooklin.org.br/atualiza%C3%A7%C3%A3o-de-dados
https://www.ibbrooklin.org.br/atualiza%C3%A7%C3%A3o-de-dados


Faça o seu pedido aqui

Agenda de Oração
"Orai sem cessar.” (1 Tessalonicenses 5:17).

Pastores / família:
Pr. Carlos Jones, Pr. Jean-Luc,  Pr. Rodrigo
Goulart.

Pelos nossos Ministros e seus respectivos
Ministérios:

Pelo cuidado e proteção de Deus dos lares e
famílias de nossa igreja, bem como por
orientação para decisões que porventura
precisem tomar. Devemos orar também pelo
fortalecimento espiritual de nossas famílias.

Pelas pessoas que estão em busca de emprego e
pela manutenção daqueles que estão empregados.

Pelas nossas Frentes Missionárias (Congregação
Batista Boas Novas e Missão Batista Underground)
em Paraisópolis e seus respectivos líderes.

Pela nossa Nação e por suas Autoridades Públicas
(Presidente, Governadores, Deputados,
Vereadores, Ministros)

Pelo nosso seminário teológico (SEBAP -
Seminário Teológico Batista Paulistano)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxWosLVrcwOigW-xed8SB_WLW5ftA9hZn8wwNt48np-guj_w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxWosLVrcwOigW-xed8SB_WLW5ftA9hZn8wwNt48np-guj_w/viewform


Equipe Ministerial

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

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

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

Ver toda equipe e Ministérios

Pastor Auxiliar
Rodrigo Goulart
rodrigogoulart@ibbrooklin.org.br

Conheça nossa igreja

https://www.instagram.com/pr.carlosjones/
https://www.instagram.com/pr.carlosjones/
https://www.instagram.com/pr.carlosjones/
https://www.instagram.com/pr.carlosjones/
https://www.instagram.com/pr.rodrigogoulart/
https://www.instagram.com/pr.rodrigogoulart/
https://www.instagram.com/rbrasilio/
https://www.instagram.com/rbrasilio/
https://www.instagram.com/rbrasilio/
https://www.instagram.com/rbrasilio/
http://www.ibbrooklin.org.br/
http://www.ibbrooklin.org.br/
https://www.instagram.com/pr.rodrigogoulart/
https://www.instagram.com/pr.rodrigogoulart/
https://www.instagram.com/pr.rodrigogoulart/
https://www.instagram.com/pr.rodrigogoulart/
http://www.ibbrooklin.org.br/
http://www.ibbrooklin.org.br/




Agenda Fixa

Domingos

Escola Bíblica Discipuladora09:15h

10:30h e
18:30h

Celebração dos cultos

Quarta-feira

19:30h Encontro de Oração

09:00 às
16:00h

Segunda a sexta

Horário da Secrataria da
Igreja



Sobre nós

R. Pensilvânia, 574 - Cidade Monções, São Paulo - SP,
04564-001

Igreja Batista do Brooklin

Siga-nos nas redes sociais

Nosso site

www.ibbrooklin.org.br

Facebook Instagram Youtube Whatsapp

CONHEÇA NOSSA HISTÓRIA

BAIXAR CARTÃO DIGITAL IBB

Estacionamento Brasil

Nosso endereço

Nossa igreja tem convênio com o ESTACIONAMENTO
BRASIL, localizado à Av. Pe Antônio José dos santos,
341 (200 m da IBBkn)

http://www.ibbrooklin.org.br/
http://www.ibbrooklin.org.br/
https://www.facebook.com/ibbrooklin
https://www.facebook.com/ibbrooklin
https://www.instagram.com/ibbrooklin/
https://www.instagram.com/ibbrooklin/
https://www.youtube.com/channel/UC4MYbRBygOYA5JTlt2OeWOQ
https://www.youtube.com/channel/UC4MYbRBygOYA5JTlt2OeWOQ
https://api.whatsapp.com/send?l=pt-BR&phone=5511971547179
https://api.whatsapp.com/send?l=pt-BR&phone=5511971547179
http://www.ibbrooklin.org.br/
http://www.ibbrooklin.org.br/
http://www.ibbrooklin.org.br/
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