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DESFAZENDO DO PASSADO PARA PODER MULTIPLICAR
“Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de
testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos
assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta”
Hebreus 12:1.
Muitas pessoas não conseguem viver o presente porque ainda estão presas
no seu passado. Temos que assumir a nossa postura de nova criatura, as
coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo. O líder às vezes não rompe
na vida ministerial porque ainda tem muitas coisas do passado em seu corpo,
alma e espírito. Enquanto não libertamos completamente deste peso do
passado não multiplicaremos na visão de Deus para nossa vida e igreja.
A visão de Deus tem uma estratégia de conquista para o nosso ministério,
mais também nos leva a entender que para crescer precisa ser livre de
qualquer obstáculo material, emocional e espiritual. Deus tem dado a você a
oportunidade para crescer cada vez mais na sua presença, tudo agora
depende de você, se você esta disposto a pagar o preço por este crescimento.
Porque nada é automático temos que trabalhar. Nós somos uma geração que
Deus levantou para ser modelo em todas as áreas de nossa vida. A santidade
deve ser à base da nossa vida e conquista no ministério.

Coisas que ainda nos prendem no passado:
- Falta de Perdão – Muitos estão presos neste pecado, e nem se quer se
esforçam para sair dele, como você quer romper ou crescer espiritualmente
tendo este pecado? Se não acertar esta situação você pode orar e jejuar e
conhecer a bíblia toda, e nada vai mudar em sua vida. Mt 18:35 – Mt 6:15
- Pecados que ainda não foram confessados – O pecado é a fonte de maldição
na vida de um cristão principalmente na vida de um líder. Se ele ainda não foi
confessado e deixado o diabo tem livre acesso em sua vida. Para que você
possa alcançar sua meta de crescimento tem que confessar e deixar o pecado
– Pv 28:13
- Costumes – Trazemos conosco lá do mundo alguns costumes que precisam
ser deixados para termos uma vida cristã abençoada. Exemplo: “Falar mal
da vida dos outros”, “Não respeitar as autoridades”, “Viver murmurando de
tudo e de todos”, “Prometer e não cumprir”, “Pegar emprestado e não
devolver”, “Comprar no nome do outro e não pagar” Etc. Estes costumes são
feios e nos atrapalham a crescer espiritualmente. 1cor 15:33.
- Tradições – Aprendemos uma maneira de adorar a Deus e achamos com
isso que não existem outras. Prendemos as pessoas por causa de nossa
conduta tradicionalista. Até mesmo ficamos com raiva das pessoas que fazem
de uma maneira diferente de nós. Ninguém debaixo de uma tradição
multiplicará. Mc 7:9, Mt 23:13.

Como posso desprender do meu passado?
- Arrependendo de tudo que você fez de errado – Mt 3:8
- Confessando tudo ao Senhor Jesus – 1Jo 1:9
- Tomando uma atitude de mudança em sua vida – Sl 55:19.
- Vigiar constantemente a sua vida em todas as áreas – 1Pe 5:8
- Procurar estar sempre cheio do Espírito santo – Gl 5:16
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CULTO DA MANHÃ - 10:20h
Dirigente: Célia Batista

√
√
√
√

CULTO DA NOITE - 18:30h
Dirigente: Pr. Nelson Souza

Processional....................Instrumental
Saudação e Boas–vindas
Oração
Prelúdio........................ ”Um Chamado”

√ Processional......................Instrumental
√ Saudação e boas-vindas
√ Oração
√ Prelúdio...............................Equipe PIBC

Meu Chamado, Voz de Deus
às Nações...
...para anunciar seu poder
e amor através da minha
adoração

Meu Chamado, Voz de Deus
às Nações...

√ Cântico “Quão Grande é o meu Deus”
√ Leitura bíblica alternada em Salmos
96.1-4
Dirigente: Cantai ao SENHOR um
cântico novo, cantai ao SENHOR
toda a terra.
Congregação: Cantai ao Senhor,
bendizei o seu nome; anunciai a sua
salvação de dia em dia.
Dirigente: Anunciai entre as nações
a sua glória; entre todos os povos as
suas maravilhas.
Todos: Porque grande é o Senhor, e
digno de louvor, mais temível do que
todos os deuses.
√ Hino 52 do HCC (“Grandioso és
Tu” (1ª e 2ª estrofes e estribilho)
√ Momento de intercessão por
Missões
√ Cântico (1)..........................Equipe PIBC

...para interceder em favor
das necessidades do campo
missionário
√ Leitura bíblica - I Timóteo 2.1-4
√ Vídeo missionário
√ Momento de intercessão por Missões

...Para proclamar Missões
através de uma vida de
adoração e dedicação
√ Vídeo missionário
√ Cânticos (2) .......................Equipe PIBC
√ Coreografia....................................JUCA
√
√ Oração gratulatória

...Para cumprir o seu
chamado
“Por causa da graça que Deus me deu,
de ser um ministro de Cristo Jesus
para os gentios, com o dever
sacerdotal de proclamar o evangelho
de Deus, para que os gentios se tornem
uma oferta aceitável a Deus,

...para proclamar o Evangelho
de Deus participando da obra
missionária
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PIBC EM AÇÃO
MINISTÉRIO DIACONAL
Encontro de Comunhão
dos diáconos com os adultos
membros da PIBC (até 59 anos)
Data: 22 de março (próximo domingo)
Horário: 12:00 horas (após o culto da manhã)
Local: PIB em Centenário
O que teremos?
Um delicioso almoço (rodízio de massas),
dinâmicas, brincadeiras e muita alegria e
comunhão no Espírito.







GINCANA MISSIONÁRIA DA EBD

JUCA

Tarefas para março

Querido jovem! Se você ainda não participa de
um dos PGs (Pequenos Grupos) de Jovens
da PIBC, você é nosso convidado!

Média do percentual de presença
Momento Missionário
Confraternização de encerramento do
1º trimestre
nas classes,
no 5º
domingo (29/03)
Presença das classes no dia 30/03
(segunda-feira) - Encontrão com o Pr.
Noélio Duarte (autor das lições).

PG 3D se reúne às sextas-feiras, às 20
horas, na casa do jovem Renan (Rua
Francisca Tomé, 370 Casa 4). Este PG
está em campanha para arrecadar
chocolate para as crianças do PEPE
Esperança.

Tarefas para abril



Média percentual de presença
Participação dos professores na reunião
do 2º trimestre, no 2º domingo (11/04), às
8 horas




Entrega do Cofre Missionário (26/04)





PG ALTAS HORAS se reúne
quinzenalmente, às sextas-feiras, às 21
horas na casa da jovem Laís Barboclher
(Rua Otávio Áscoli)

MINISTÉRIO DE FAMÍLIAS

Entrega dos quilos de alimentos não
perecíveis (26/04)
Trazer visitantes(26/04)
Participação no Projeto “A Igreja na Rua”

Reunião de preparação e oração pró
Encontro de Casais. Participe!
(26/04)
Data: 21 de março (próximo sábado)
Ministrar uma das lições em casa de Horário: 18 horas
um aluno ausente e (escolher qualquer
Local: Residência do casal Jonatas e Damaris
dia da semana no mês de abril)

CENSOPEF

DEPARTAMENTO DE CNSTRUÇÃO
Já foi deliberado na reunião deste
Departamento a construção do muro
do Estacionamento da PIBC, obra que
demanda certa urgência. Iniciaremos
ainda este mês.
Continue orando e contribuindo para




Cursos gratuitos pelo INTEB:
Informática Básica
Cabeleireiro ( Corte e Escova)
Não perca esta oportunidade!
Procure já a Equipe do CENSOPEF
Inscreva-se já!
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“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira

Berçário

M – Suellen Cunha
N - Ereny

Culto Infantil

Ruth, Simone, Zena,
Ana Cristina

Recepção

M – Marilene
N - Andréa/Tupiara

Plantão Diaconal

M – Francisco
Manuel
N – Jonatas
M - José Francisco
N - José Francisco

que alcancemos corações sábios” Salmos 90.12

10/03 Mariana Gomes dos Santos 30418896
16/03 Seli de Sousa Neves
27721159
16/03 Rodrigo Garcia Guimarães

92123622

19/03 Diego Baptista Nascimento 97552195
19/03 Santelmo Rodrigues Bezerra 27825145
21/03 Kamila Guerra da C. Avelino 36663222

Sonoplastia

ESCALA PARA HOJE
Conselheiros

Luís Carlos,
Douglas, Rosilane,
Carol

AGENDA DA SEMANA
√ Segunda-feira (16/03) - 18 horas
Culto de Oração pelas famílias
Dirigente: Diácono Francisco Manuel
√ Terça-feira (17/03) - 7 horas
Culto de Oração Unidos na Fé
Dirigente: José Maria
√ Quarta-feira (18/03) - 19:30 horas
Culto de oração e Estudo Bíblico
Dirigente: Pr. Joelson da Costa
√ Quinta-feira (19/03) - 18 horas
Círculo de Oração no lar da irmã Valdevina
na Rua Carlos de Matos (próximo à Igreja
Católica)
Dirigente: Márcia Barboclher
√ Quinta-feira (19/03) - 19:30 horas
Culto da UNILAR no lar do casal Juarez e
Patrícia (Rua Leopoldina Tomé, 743 próximo à casa do Pr. Janir)
Dirigentes: Leonel e Marta

ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS
Amigos de Missões: Suellen Cunha
Mensageiras do Rei: Lirlanes Sá/Selma
Gonzaga; Embaixadores do Rei: Marco
Aurélio e Rogério Gonçalves; MCA:
Rosane da Costa; UHB: Rogério

AMIGO VISITANTE:
Creia no poder de Deus,
Receba Jesus em seu coração e
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