
Organizada em 13 de dezembro de 1963

BOLETIM DOMINICAL N° 33 DE 20 DE AGOSTO DE 2017

VAMOS CONCLUIR ESTA OBRA JUNTOS

 Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. A fase de projetos 
arquitetônicos e de adequação da acessibilidade foi concluída. Agora, 
precisamos avançar rumo à conclusão do nosso templo.
 Nossa previsão de início das obras é para janeiro de 2018. Entendemos, 
porém, que não devemos começar a construir sem que já tenhamos arrecadado 
pelo menos a maior parte dos recursos necessários para a finalização da obra. 
 Nosso alvo a ser alcançado até junho do ano que vem é de 
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). É um grande desafio, e todo desafio traz 
consigo a necessidade de sonharmos e de acreditarmos que as metas serão 
cumpridas. 
 Quando Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam fendidos e 
as portas queimadas, acreditou que a história do seu povo poderia ser mudada 
com a participação de todos. Ele confiou em Deus e mobilizou o povo.
 Reconstruir era o grande desafio de Neemias. No nosso caso, o desafio é 
concluir! Neemias era um líder determinado e estava convicto de sua missão. É 
assim que precisamos ser, pois estamos fazendo uma grande obra e não 
podemos parar ou recuar. Apesar das dificuldades, nada impediu o avanço e 
conclusão da obra de Deus.
 Neemias começou e terminou, em tempo recorde, o projeto de 
revitalização dos muros da cidade. É muito importante começar e acabar o 
projeto que Deus nos confiou. Não podemos deixar nossos sonhos morrerem.
 Ore a Deus e peça orientação para Ele sobre o compromisso que você 
deverá assumir nos próximos 10 meses. Se toda a membresia da PIB se 
comprometer a ofertar especificamente para a construção dentro de sua 
realidade financeira, certamente ultrapassaremos o nosso alvo e finalizaremos 
o nosso templo sem comprometermos nossa arrecadação mensal, nem nosso 
compromisso com Missões Nacionais e Mundiais.

 “Cada um contribua segundo propôs no seu coração: não com tristeza, ou por 
necessidade: porque Deus ama ao que dá com alegria.” 2Coríntios 9:7

No Amor de Cristo,
Pr. Fernando Guerra.
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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

11h: Culto da Manhã
18h: Desperta Débora

19h: Culto de Celebração

20/08 CÉLIO ALVES DA CUNHA 
20/08 WANDER MILHOMEM FRANCO      99113.7105 
21/08 TATIANE DA CRUZ BRANDÃO      98142.4977 
23/08 JUCIANE PEREIRA DA SILVA       98617.2781 
25/08 VALDIRENE MACHADO X. DE PAIVA      99965.2962 
25/08 PRISCILA MORAIS A. BOMFIM ESTRELA     99965.3832
25/08 EUZILENE RODRIGUES DIAS PENA      99555.2264  

`

MINISTÉRIO DE JUSTIÇA 
SOCIAL
Nos dias 1 e 2 de setembro 
teremos um Workshop para o 
trabalho com moradores de 
rua. Teremos a participação 
especial da Cristolândia e os 
p r e l e t o r e s  P r.  C e l s o  e  
Raineire Godoy do Rio. Faça 
sua inscrição diretamente 
com Robson ou Viviane 
Santoro: 98413-6313 ou 
99861.6567. Investimento: 
R$30,00 (inclui o almoço no 
sábado).

MINISTÉRIO COM SURDOS

MINISTÉRIO XP
Nossa nova série do 
Ministério XP. Nossas 
c r i a n ç a s  e s t ã o  
aprendendo sobre a 
Palavra de Deus de uma 
forma divertida e colorida 
todo domingo às 9h30.
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