
Organizada em 13 de dezembro de 1963

BOLETIM DOMINICAL N° 48 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2017

NÃO SE PERCA EM SEUS PROBLEMAS

 

 Nossas mentes não podem se encher de Deus ao mesmo tempo que se 

enchem de medo! Não se perca em seus problemas. Levante seus olhos! “Tu, 

Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti 

confia.” (Isaías 26:3).

 Você está preocupado, ansioso, não consegue dormir? Então regozije-se na 

Soberania de Deus. Eu lhe desafio. Eu lhe desafio em dobro: a expor suas 

preocupações em uma hora de louvor. Suas preocupações vão derreter como gelo 

na calçada no verão!

 Jeremias traça uma conexão direta entre fé e paz. “Bendito é o homem cuja 

confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore 

plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá 

quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes; não ficará 

ansiosa no ano da seca.” (Jeremias 17:7-8 NVI).

Devocional Diário

Max Lucado
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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

26/11   VINICIUS COSTA DA SILVA BATISTA         3039.7178
28/11   JULIANA GOMES MACHADO      98246.8508
01/12   JOÃO DE SOUSA PEREIRA FILHO       98175.5407 
01/12   VANESSA DE AQUINO FOGAÇA      99824.0534
01/12   CONSTÂNCIA BARBOSA SILVA      99231.9894 
01/12   ULISSES DANIEL DA SILVA SANTOS       99114.9201 
02/12   ERIK DA SILVA ARANTES       99278.0586
02/12   REBECA FELIX DA SILVA 
02/12   ALENA NAIMA DA SILVA NEIVA PEREIRA      99315.6231 
02/12   BIONDINA BIONDE ATHAIDE VERCIANI       3567.4387

`

Nosso alvo a ser alcançado 
até junho do ano que vem é 
d e  R $ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0  
(quatrocentos mil reais). É 
um grande desafio, e todo 
desafio traz consigo a 
necessidade de sonharmos e 
de acreditarmos que as 
metas serão cumpridas.

CAMPANHA DA CONSTRUÇÃOATENÇÃO!
As solicitações à 

Administração da Igreja 
devem ser feitas via 

e-mail:
administracao@pibguara.

org.br com cópia para 
pibguara@pibguara.org.br

DOMINGOS, ÀS 18H.

Cantina do 
MIRE
Pastel + Refri

hoje, 26/11, após o culto da noite.

R$ 5,00

MINISTÉRIO DE RECEPÇÃO
Hoje, após o culto de 
celebração teremos 
uma deliciosa cantina 
p r e p a r a d a  p e l o  
Ministério de Recepção. 
Participe! Por apenas 
R $ 5 , 0 0  p a s t e l  e  
refrigerante.

ANIVERSÁRIO PIB

A  c e l e b r a ç ã o  d o  

aniversário da PIBGuará 

esse ano acontecerá já no 

próximo fim de semana! 

Convide amigos e família 

e venha celebrar conosco 

n o s  d i a s  2  e  3  d e  

dezembro os 54 anos de 

ex istênc ia  da  nossa  

amada Igreja.
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