
Organizada em 13 de dezembro de 1963

BOLETIM DOMINICAL N° 32 DE 14 DE AGOSTO DE 2016

“Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), para que 
te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.” Efésios 6:2 e 3  

Atualmente, muito se fala sobre longevidade. Inúmeros estudos mostram o que 
nós, os seres humanos, devemos fazer para vivermos mais tempo e com qualidade.  A 
Palavra de Deus oferece um precioso conselho aos filhos para que obtenham essa 
longevidade tão desejada por todos. O segredo está no quinto mandamento. Paulo o cita na 
sua carta aos Efésios: “Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com 
promessa), para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra.” Efésios 6:2 e 3.

Neste texto há duas promessas do nosso Deus aos que honram pai e mãe. Quais 
são estas promessas? Em primeiro lugar serão bem sucedidos – “para que te vá bem”.  
Muitos filhos tem ido de mal a pior por não honrarem seus pais. Dão ouvidos a muita gente, 
mas esquecem de ouvir aos seus pais. Isso torna impossível serem bem sucedidos na vida. 
Não que os conselhos de amigos devem ser desprezados. Contudo, a voz que deve ecoar 
em nossos corações deve ser a dos pais. Honrar é muito mais que obedecer, é amar e 
reconhecer os valores que cada um tem. É possível ser obediente sem amor; basta lembrar 
o irmão mais velho do filho pródigo. Filho que honra pai e mãe será abençoado com toda 
sorte de bênçãos em Cristo.

Em segundo lugar: “… e sejas de longa vida sobre a terra.”. Há muitos jovens e 
adolescentes morrendo muito cedo por não honrar seus pais. Um filho que honra seus pais 
evita muitos males sobre si. Quantos acidentes, casamentos errados, prejuízos e dores 
poderiam ser evitados se muitos filhos levassem este texto Bíblico a sério.

Neste dia quero convidar você a orar pedindo ao nosso Deus que conceda a cada 
filho o temor a Deus. Que os filhos sejam pessoas que honram e respeitam aqueles que 
tanto os amam. E que cada pai cultive a cada dia o amor e o respeito por seus filhos. Assim, 
acontecerá a verdadeira harmonia no lar. E você, filho, nunca se esqueça: deseja viver muito 
e ser bem sucedido em tudo o que fizer? Honre seus pais e verá o cumprimento da 
promessa de Deus em sua vida! “Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os 
teus dias na terra que o SENHOR, teu Deus, te dá.” Êxodo 20:12

Por Fabrício Freitas

FILHOS SAUDÁVEIS HONRAM SEUS PAIS 
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CONSTRUÇÃO DO TEMPLO EM JARDIM BANDEIRANTE
A obra em Jardim Bandeirante já está para começar e precisa 
da sua oferta. Os irmãos que já se comprometeram a ofertar 
podem fazê-lo e ainda há tempo para outros irmãos 
contribuirem. Procure o Irmão Jaime Schroeder, a Irmã Nilza 
Vieira ou faça sua oferta através de transferência bancária: 
BRB - agência 013 - conta poupança 010301-2.

SEGUNDA-FEIRA
9h às 10h: Intercessão

QUARTA-FEIRA
20h: Culto de Oração

SEXTA-FEIRA
20h: Culto dos Adolas

20h às 22h: Intercessão

SÁBADO
9h às 11h: Intercessão

19h30: ABAJU

DOMINGO
9h30: Escola B. Dinâmica
10h50: Culto da Manhã
18h: Desperta Débora

19h: Culto de Celebração

Hoje, no momento de 
dízimos e ofertas

Hoje, no momento de 
dízimos e ofertas

14/08 ROSILENE DOS SANTOS PEREIRA
14/08 DANIELLE X. PAMPLONA NOGUEIRA    99988.6706 
15/08 PAULO DIAS DE CERQUEIRA      3381.8024
16/08 MARLENE LIMA CARVALHO     99918.8125 
17/08 HENRY CARVALHO COSTA      3568.5441
17/08 DAVI PEREIRA LOPES     99663.8052 
18/08 DENISE VIEIRA DA CRUS     99297.6632 
18/08 ALINE FIGUEIREDO VIEIRA       3253.6346
18/08 MARLENE T. MARQUES DE SOUZA   98454.9737 
18/08 JARLAN KARDEK A. BANDEIRA       98162.0097 
19/08 EBER VIEIRA DA SILVA     98221.0784 
20/08 WANDER MILHOMEM FRANCO    99113.7105 
20/08 CÉLIO ALVES DA CUNHA 

CANTINA FONTE DE ALEGRIA
Hoje, após o culto da noite, haverá um 
d e l i c i o s o  S t ro g o n o f f  d e  f ra n g o  
acompanhado de arroz, batata palha, 
refrigerante e sobremesa por apenas R$12,00. Venha 
abençoar o Ministério Fonte de Alegria provando essa delícia.

todos os domingos
sala 209, às 18h30.

EBD 
As inscrições para o 2º 
semestre da EBD estão 
abertas. Escolha um dos 
cursos e faça já sua 
matrícula pelo e-mail: 
ensino@pibguara.org.br

CURSO

Liderança Cristã

Panorama Bíblico III – NT parte 1

Panorama Bíblico II - AT parte 2

MELHOR IDADE  Panorama Bíblico I – AT parte 1

ADOLAS Panorama Bíblico I –AT parte 1

OBREIRO Obreiro Aprovado - Livro 1  

OBREIRO Obreiro Aprovado - Livro 6

SURDOS Caráter de Cristo

INGLÊS Panorama Bíblico I – AT1 (inglês)

DISCIPULADO Discipulado: Módulo Integração

ADULTOS

ou diretamente no portal ead: http://ead.pibguara.org.br

BATISMOS
No próximo domingo teremos batismos após a EBD. Venha 
participar deste momento tão importante! A profissão de fé 
dos batizandos será tomada na quarta-feira, dia 17/08, às 20h.
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