
02/05 Daniel Gonczorowski 
03/05 Leandro Fernandes 
06/05 Francisca Schifter 
06/05 Maria Nilza 
06/05 Natasha Martins 
09/05 Consuene Fernandes 

TERÇA A SEXTA 
Oração Matutina (6h às 7h) 

QUARTA-FEIRA 
Plantão de Oração (6h às 12h) 
Culto de Oração (20h) 

SEJA UM DIZIMISTA 
 

Contribua: 
Banco do Brasil 
Ag 4733-3 | CC 7114-5 
CNPJ nº 09.392.888/0001-20 

Rua Jerivá nº 5, entrada próxima à CAESB,  
Águas Claras - DF | CEP 71928-360 

Telefones: (61) 3032-7987 • 99118-4691  
E-mail: contato@pibaguasclaras.org.br 

www.pibaguasclaras.org.br 

10/05 Miss. Toinha 
19/05 Mônica Freire 
19/05 Thiago Facincani 
21/05 Maíra Nunes 
22/05 Isabel Andrade 
23/05 Cíntia Rufino 

26/05 Hiller Costa 
27/05 Adecy Rodrigues 
31/05 Andréia Soares 
31/05 Moisés Passamani 
31/05 Vitor Rufino 

01/05 
02/05 
03/05 
04/05 
05/05 
06/05 
07/05 
08/05 
09/05 
10/05 
11/05 

Lv 1-5 
Lv 6-7 
Lv 8-11 
Lv 12-13 
Lv 14-15 
Lv 16-20 
Lv 21-23 
Lv 24-25 
Lv 26-27 
Nm 1-3 
Nm 4-6 

12/05 
13/05 
14/05 
15/05 
16/05 
17/05 
18/05 
19/05 
20/05 
21/05 

Nm 7-10 
Nm 11-13 
Nm 14-16 
Nm 17-18 
Nm 19-21 
Nm 22-23 
Nm 24-27 
Nm 28-30 
Nm 31-33 
Nm 34-36 

22/05 
23/05 
24/05 
25/05 
26/05 
27/05 
28/05 
29/05 
30/05 
31/05 

Dt 1-2 
Dt 3-5 
Dt 6-8 
Dt 9-11 
Dt 12-15 
Dt 16-19 
Dt 20-23 
Dt 24-27 
Dt 28-30 
Dt 30-31 

SÁBADO 
Oração Matutina (7h às 8h) 

DOMINGO 
Culto e EBD (9h) 
Culto de Celebração (19h) 

NOSSAS REDES SOCIAIS 
 

/pibaguasclarasdf 
/jovemfarol 
/pib.aguasclaras 



Domingo 
3 de maio, 19h 

 

Abertura do Mês da Família 

Domingo 
10 de maio, 9h e 19h 

 

Culto Especial em homenagem às mães 

Sábado 
16 de maio, 19h 

 

Culto da Juventude Farol 

PARA PREVALECER... 
LIDERE SUA FAMÍLIA COMO JESUS 

 

Olá, amados pais, convido vocês a pensarem: que pessoa - viva ou morta - mais 
influencia o seu pensamento, comportamento e trajetória de vida? A sua mãe? O 
seu pai? Um treinador? Um professor? 

Essa pessoa que você mencionou foi um líder na sua vida, independentemente do 
seu título formal. Por quê? Porque a liderança é um processo de influência. 

Para pais e mães, liderar como Jesus é, em primeiro lugar, uma questão espiritu-
al. 

Sempre que você tiver a oportunidade de influenciar o pensamento e comporta-
mento de outros membros da sua família, a primeira pergunta que tem de responder 
é: “A minha motivação se baseia em um interesse próprio ou no crescimento daque-
les que estão sob a minha liderança?”. 

A resposta a essa pergunta vem de dentro: é uma questão do coração. Se você 
não endireitar o seu coração, não conseguirá orientar os seus filhos conforme os 
ensinamentos de Jesus. 

 

OS QUATRO DOMÍNIOS 
Ao liderar a sua família como Jesus, você aprende a alinhar quatro domínios de 

liderança: o seu coração, a sua cabeça, as suas mãos e os seus hábitos. 
Coração: o caráter e os valores que você usa ao orientar e influenciar os seus 

filhos. 
Cabeça: o seu ponto de vista e as crenças sobre a maneira de orientar e influen-

ciar os seus filhos. 
Mãos: o que você faz ao orientar e influenciar os seus filhos. 
Hábitos: como você continuamente direciona o foco para o seu desejo de orientar 

e influenciar os seus filhos como Jesus quer que você faça. 
Quando essas áreas estão alinhadas, liderar passa a ser algo agradável - e você 

e a sua família sentem segurança e satisfação. Quando essas áreas não estão ali-
nhadas, o cenário é de insatisfação e falta de confiança. 
 

Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento; 
reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. 

(Provérbios 3.5,6) 
 
Liderar sua família como Jesus vai ajudá-lo a tirar Jesus do compartimento separado 
da sua vida espiritual particular e dar a Ele total liberdade em todas as suas ações 
diárias e relacionamentos. 
 
Quer aprender a liderar como Jesus? Convido vocês a lerem o livro: Lidere Sua Fa-
mília Como Jesus, de Ken Blanchard. 
 

Pr. Sinval e Miss. Toinha 



VENCENDO EM MEIO AO CAOS 
 

Graça e paz amigos e irmãos em Cristo Jesus, 

 

Há poucos meses o mundo passa por grandes desafios e aprendizados, 
temos vivido dias em que a incerteza paira em nosso olhar e pensamentos e 
por vezes percebemos que nos dividimos entre várias atividades, entre várias 
decisões, opiniões e as vezes vários momentos de oração ... precisamente, 
não sabemos o que temos pela frente, mas sabemos quem vem pela frente. 
O Grande Rei de Israel, aquele que é capaz de acalmar a tempestade e le-
vantar o caído, aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele que é o 
único capaz de trazer refrigério em meio ao caos e preencher nossos cora-
ções de esperança, Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador. 

 

É certo que em alguns momentos no meio desse caos temos sentido me-
do, cansaço e curiosidade em saber como serão nossos próximos dias. É 
compreensível se deparar com esses sentimentos, mas é preciso como que 
um exercício diário de fortalecimento, nos lembrar que “... Deus não nos deu 
espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação...”, não pode-
mos permitir que esses sentimentos permaneçam em nós, pois não nos fo-
ram dados por Deus. Se olharmos para nossos dias e lembrarmos que leva-
mos a mensagem da volta de Cristo Jesus, iremos nos deparar com a situa-
ção de que esses dias maus fazem parte da volta dele, tão logo, não pode-
mos sentir medo da mensagem que nós mesmos levamos. 

 

Sedentamente e continuamente, estejamos colocando nossos pensamen-
tos naquilo que nos traz esperança, e a esperança é Jesus, estejamos en-
chendo nossos corações das coisas que vem do alto para que possamos ven-
cer um dia de cada vez, e assim estejamos juntos esperando a volta do Se-
nhor Jesus, pois assim como um dia ele veio, morreu e ressuscitou, assim ele 
voltará para nos buscar e viveremos com ele na eternidade. Maranata! Ora 
vem Senhor Jesus!´ 

 

 

 

Saudosamente, 

Lívia Carvalho Celestino Prieto 




