CONTINUAÇÃO...
Vigílias de oração
Participação em reuniões com o prefeito
Visita aos vereadores
Visita ao prefeito e ao seu secretariado
Culto de gratidão a Deus pelo Aniversário da Cidade
Marcha para Jesus
Encontro da Família Cristã
Evangelismo
Estudos sobre a família
Reuniões de confraternização entre a liderança
Visitação às Igrejas e Pastores
Ampliamos o número de participantes do CONPAS
Melhoramos o site do CONPAS
Implantamos a nossa Home Page
Implantamos a Capelania Hospitalar no complexo hospitalar do
município e estamos dando continuidade a este trabalho
Participamos com uma barraca na Festa Italiana
Jantar e comemoração do 36º. Aniversário do CONPAS
Doações de alimentos ao Fundo de Solidariedade de SCS
Trabalhamos arduamente para colocarmos em dia a documentação
legal do CONPAS e estamos terminando o ano com a conclusão
parcial desse objetivo, mas bem perto da sua conclusão.
Assembleia geral extraordinária para eleição (hoje)
Mesmo assim temos ciência de que temos ainda muito por fazer e
melhorar. Espero que o CONPAS persiga neste objetivo e que tudo isso
contribua para o fim de todas as coisas: A GLÓRIA DE DEUS.
Agradeço a todos da Diretoria, das comissões, aos pastores, as igrejas,
aos amigos, aos que oraram e àqueles que investiram seu tempo e vida,
recursos financeiros e talentos. Também agradeço a minha família e Igreja e
as famílias de todos que estiveram envolvidos com esta obra. Obrigado pela
compreensão, paciência e amor. O Senhor nosso Deus recompense a todos.
“Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja
glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora, e
para todo o sempre. Amém.” – Judas V.25
Pr. Onésimo Ribeiro de Sousa
Presidente do Conpas – ano 2013
Pr. da Igreja Batista Barcelona

PROGRAMAÇÃO DO DIA 07/12/2013
IGREJA BATISTA BARCELONA
REUNIÃO DE ORAÇÃO - 07h30 - Pr. Wilson Carlos Ferreira
CAFÉ - 08h30 às 09h30
ABERTURA: (Prelúdio) BANDA CONPAS
PARTICIPAÇÃO MUSICAL:
Cantora Roberta Sales e Cantor Eberson Ricardo
SAUDAÇÃO E ORAÇÃO: Pr. Paulo de Tarso
MOMENTO DE CONTRIBUIÇÃO:
Pr. Wagner Ribeiro / Cantor Eberson Ricardo
AVISOS: Pr. Arlindo Rodrigues
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: Cantor Eberson Ricardo
PALAVRA DO PRESIDENTE: Pr. Onésimo Ribeiro de Sousa
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA - BIÊNIO 2014-2015
POSSE DA NOVA DIRETORIA
ENCERRAMENTO:
Palavras do Presidente – desafios, agradecimentos e oração final

CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO
Amados irmãos,
A Diretoria do Conpas resolveu fazer como no ano passado, um
encontro para confraternização. Será dia 12/12 - quinta-feira, a partir das
9.00h. O local será na Chacara Nova Geração, Rod. Indio Tibiriçá, Km
57,5 – 1ª rua à direita (Rua do Centro, 338)
Vamos fazer um churrasco, e você poderá trazer o seu esposo (a).
O custo será R$ 30,00 por casal.
Traga sua vara de pescar. Vamos fazer o pesque e solte. E
poderemos fazer um ceviche (prato peruano) com umas tilápias que
pegarmos. Traga roupa de banho para aproveitar a piscina e poderemos,
também, jogar um futebol.
Mas precisamos da sua confirmação, pois temos que comprar a
carne, refrigerantes e outros alimentos com antecedência.
Mesmo que chova, o local é grande e podemos ficar a vontade nas
áreas cobertas.
Entre em contato comigo para confirmação.
Pr. Arlindo Rodrigues
Telefones: 4231-3277 e 99950-6455 – Oi
arrodri@ig.com.br

CAPELANIA HOSPITALAR
Graças a Deus, pela segunda semana consecutiva, realizamos um Culto no
Hospital Maria Braido como parte do trabalho de Capelania Hospitalar realizado no
Complexo Hospitalar da cidade de São Caetano do Sul. No processo de
implantação da capelania, alguns passos foram concluídos:
1)Treinamento dos voluntários; 2)Cadastramento de todos os voluntários treinados;
3)Entrega de credenciais aos voluntários que entregaram todos
os documentos; 4)Confecção dos aventais para identificação dos voluntários para a
Capelania Hospitalar. Neste momento, buscamos junto aos voluntários a
informação à cerca de dias e horários disponíveis para os mesmos a fim de
estabelecermos uma escala. Solicitamos aos pastores uma colaboração junto aos
membros de suas igrejas que já foram treinados, no sentido de que (se porventura
não o fizeram) possam entregar o quanto antes os documentos e a foto para que
possam receber a credencial e se ainda não o fizeram, que possam providenciar o
avental!
OBS.: - O culto acontece todas as terças-feiras às 15h30 * Participe conosco!
No amor de Cristo, agradecidos a Deus pelo que estamos vivendo, rogamos a sua
oração.
Pr. Wagner dos Santos Ribeiro - Coordenador

Dia 08/12 às 18h:

Dia 09/12 às 20h:

Preletor: Pr. Jairo Menezes
Louvor: Éberson Ricardo

Preletor: Pr. Luiz Carlos
Louvor: Orquestra Evangélica Asafe

Ministério de Dança Renovo

Ministério de Dança Renovo

Não fique de fora desta grande festa!

VISITE O SITE DO CONPAS
www.conpasscs.com.br

INFORMATIVO
07 de Dezembro de 2013

12º CAFÉ DE CONFRATERNIZAÇÃO
LOCAL : Igreja Batista Barcelona

Amados pastores e líderes,
sejam bem vindos!
CORAÇÃO E LÁBIOS QUE LOUVAM AO SENHOR
Nasci num lar cristão e desde cedo venho aprendendo sobre o louvor
a Deus. Tenho me esmerado em praticá-lo na minha vida. Neste exercício só
tenho sido abençoado. Meu coração se enche de alegria à medida que me
proponho a fazer isso. Tenho aprendido que toda a minha vida deve ser um
sincero louvor ao nosso único e verdadeiro Deus porque não existe outro.
Ele é o meu Deus assim como creio ser Ele também o nosso Deus.
Estamos chegando ao final de mais um ano repleto de muitas
atividades e serviços prestados no Reino de Deus através do CONPAS
(Conselho de Pastores de São Caetano do Sul). O que dizer senão louvores a
Deus: “Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres”. Ele
nos deu vida, saúde, capacidade e sabedoria, visão, força, autoridade,
simplicidade, humildade, amor, ampliou nosso circulo de amigos e irmãos
em Cristo Jesus, proporcionou grandes realizações, renovou a esperança em
nossos corações, nos elevou a um patamar mais alto, pôs à nossa disposição
as suas riquezas. Grande e soberano é Deus, o Senhor, o Altíssimo, o
governador de toda a terra. Toda a terra se encha da sua glória e toda língua
confesse Jesus como o Senhor. Aquele que é digno de toda glória, honra,
louvor e adoração, a nossa vida a Ele pertença.
Aqui estão algumas das realizações feitas este ano:
Reuniões de Diretoria
Reuniões de comissões
Assembleia de Reforma do Estatuto
Reuniões de oração
Cafés dos pastores manhãs e noite

CONTINUA...

