
01/02 Pr. Moacyr Almeida 
03/02 Felipe Couto 
03/02 Toni Schmitz 
04/02 Lorena Andrade 
04/02 Manuela Landim 
 

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 

07/02 Sandro Assis 
10/02 Maria Terezinha 
13/02 Gilda Célia 
16/02 Bernardino Jr. 
19/02 Alice Almeida 
 

19/02 Isaac Prieto 
23/02 Elza Brito 
26/02 Julia Prieto 
28/02 Ana Laura Nunes 

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

Luc 23-24 
Jo 1-3 
Jo 4-5 
Jo 6-7 
Jo 8 
Jo 9-10 
Jo 11-12 
Jo 13-16 
Jo 17-18 
Jo 19-21 

11/02 
12/02 
13/02 
14/02 
15/02 
16/02 
17/02 
18/02 
19/02 
20/02 
 

Atos 1-2 
Atos 3-5 
Atos 6-7 
Atos 8-9 
Atos 10-12 
Atos 13-14 
Atos 15-16 
Atos 17-18 
Atos 19-21 
Atos 22-23 

21/02 
22/02 
23/02 
24/02 
25/02 
26/02 
27/02 
28/02 
29/02 
 

Atos 24-26 
Atos 27-28 
Rom 1-3 
Rom 4-7 
Rom 8-9 
Rom 10-11 
Rom 12-14 
Rom 15-16 
1 Co 1-4 

SÁBADO 
Oração Matutina (7h às 8h) 

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

NOSSAS REDES SOCIAIS 
 

/pibaguasclarasdf 
/jovemfarol 
/pib.aguasclaras 

INFORMATIVO DE FEVEREIRO/2020 



 
Domingo 
2 de fevereiro, 19h 

• Sessão Extraordinária - Votação e posse de líde-
res de ministérios 
• Ceia do Senhor 
• Culto de retorno dos PGMs 

Sábado 
8 de fevereiro 

8h30: Workshop “Finanças Sob um Novo Olhar” 
17h: Reunião de Planejamento do Min. de Oração 

Quinta-feira 
13 de fevereiro, 20h 

 

Reunião do Conselho Consultivo 

Sábado 
15 de fevereiro, 19h 

 

Culto Jovem 

Domingo 
16 de fevereiro, 9h 

 

Culto Administrativo 

Sexta-feira 
28 de fevereiro, 20h 

 

1ª Vigília de Oração 

A BÍBLIA TODOS OS DIAS MUDA TUDO 
 

Como está sua vida pessoal, conjugal e familiar? Quantas vezes 
você lê a Bíblia por semana? A quantidade de vezes que você lê fará a 
diferença... 

Se você ler a Bíblia uma ou duas vezes por semana, não mudará 
nada. 

Agora, se você ler a Bíblia todos os dias, sua fé crescerá 200% e 
mudará você e todas as áreas de sua vida. 

A Bíblia é Deus falando e nos ensinando a maneira certa de viver. 
Ela é o manual da vida, conforme 2 Timóteo 3.16: Toda a Escritura é 
inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a cor-
reção e para a instrução na justiça. 

Observe esta pesquisa apresentada pelo pr. Silas Malafaia: 
Pesquisa feita no Centro de Engajamento Bíblico nos Estados Unidos 
com 40 mil crentes entre 8 e 80 anos, sobre a questão da leitura di-
ária da Bíblia: 
 Pessoas que leem a Bíblia uma ou duas vezes por semana: não 

muda absolutamente nada em sua vida. 
 Quem lê a Palavra três vezes por semana: apenas um sinal, nada 

de significante. 
 Pessoas que leem a Bíblia mais de quatro vezes por semana: 

 Sentimento de solidão: - 30% 
 Problemas com raiva: -32% 
 Amargura em relacionamentos conjugais ou com filhos: -

40% 
 Alcoolismo: -57% 
 Estagnação espiritual: -60% 
 Pornografia: -61% 
 Aumento da fé: +200% 
 Aumento no discipulado: +230% 

Então, quer ter fé e mudar tudo? Leia a Bíblia todos os dias. Partici-
pe da Maratona Bíblica. Tenha seu TQSD, TQDC e TQDF todos os di-
as. 

Pr. Sinval e Miss. Toinha 



UMA IGREJA CHEIA DO MIMIMI DE JESUS 
 

Muito tem se falado hoje sobre a geração MI MI MI. Mas o que é a geração MI 
MI MI? Mimimi é uma expressão usada na comunicação informal para descrever ou 
imitar uma pessoa que reclama. 

O mimimi tem uma conotação pejorativa, sendo muitas vezes utilizado para sati-
rizar alguém que passa a vida reclamando. Ex.: Pare de mimimi e vá arrumar o seu 
quarto! Também temos visto muito isso no contexto político em que estamos inseri-
dos. Mas esse não é um movimento ou uma prática atual. Isso é muito conhecido 
desde a saída do povo de Deus do Egito como murmuração. Contudo, é interessante 
reconhecer que existem alguns MI MI MI que agradam a Deus: 

1º MI - cheia do MIstério do Evangelho: Como mostra em Efésios 6.18-19, “com 
toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com 
toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim; para que me seja 
dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o 
mistério do evangelho”. 

2º MI - cheia de MIssões: Através das diversas viagens missionárias assim como 
em Atos 13.2-4: “E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Sepa-
rai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuan-
do, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo 
Espírito Santo, desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre.” 

3º MI - cheia de MIsericórdia: Uma igreja cheia de misericórdia cresce humilde-
mente em unidade mais parecida com Jesus porque ama e cuida uns dos outros. 
Filipenses 2.1-4: “Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de 
amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, com-
pletai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, 
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou 
vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mes-
mo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual 
o que é dos outros.” 

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso cor-
po por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.” (Rm 
12.1). 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e 
Deus de toda consolação!” (2 Co 1.3). 

E, por último, por que não destacarmos um MI tão expressivo em nossa igreja? É 
o MI (Ministério Infantil) que ao longo destes 12 anos de existência da PIBAC tem 
sido um instrumento de bênção para as nossas crianças crescerem em sabedoria, 
estatura e graça diante de Deus e dos nossos olhos. Nossa profunda gratidão pela 
vida da irmã Loidianne e por todos os membros da equipe do Ministério Infantil. 

Que em 2020 sejamos uma igreja transbordante do MI MI MI de Cristo: 
Misteriosa: Quanto ao avanço na prática da Palavra de Deus e da Oração. 
Missionária: Como discípulos no cumprimento do IDE. 
Misericordiosa: Na prática do amor e cuidado uns para com os outros. 

Deverson Martins 




