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FIRMES NO SENHOR 
 

“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes 
na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é 
vão.” (1Coríntios 15:58) 
 

 Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não podemos desanimar, 
por maiores que sejam as dificuldades. Pelo contrário, devemos permanecer 
cada vez mais firmes em nosso Senhor Jesus. 
 

 Em Atos 11:23 encontramos o seguinte versículo: “Tendo ele chegado e, 
vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de 
coração, permanecessem no Senhor.” Neste versículo observamos Barnabé, ori-
entando os irmãos de Antioquia a permanecerem de coração firmes no Senhor, 
pois a graça de Deus estava sobre eles, salvando e transformando vidas. Ir-
mãos creio que conosco não é diferente, pois podemos observar e sentir a gra-
ça de Deus sobre a Primeira Igreja Batista em Águas Claras e também sobre as 
demais igrejas de nossa nação, salvando e transformando milhares de vidas, 
logo devemos também permanecer com firmeza de coração no Senhor, certos 
de que Deus há de nos abençoar ainda mais. Por isso, sejam quais forem nos-
sas lutas, não podemos desanimar, não podemos desistir, pois certamente 
Deus está ao nosso lado e continuará a nos conceder o livramento de cada si-
tuação difícil que viermos a passar. 
 

       Igreja, prossigamos com firmeza de coração, pois “Se Deus é por nós, 
quem será contra nós” (Rm 8:31), crendo que no Senhor Jesus a nossa fé e o 
nosso trabalho não é em vão, pois além de sermos abençoados nesta vida, 
seremos abençoados ainda mais depois dela, pois o nosso Senhor Jesus nos 
promete um céu maravilhoso, onde para sempre iremos morar. 
 

        Reconhecemos o quanto o ano de 2020 foi difícil, pois fomos assolados 
por uma forte pandemia, com várias famílias sofrendo com a perda dos seus 
ente queridos, mas a Palavra de Deus nos ensina a permanecer com o coração 
firme no Senhor, crendo que ele está no controle de tudo, cuidando de forma 
muito especial de cada um de nós. Portanto, amada igreja, podemos dizer que 
chegamos ao último mês do ano de 2020, para glória de Deus, vencendo, 
“pois em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que 
nos amou” (Rm 8:37). 

 
Pr. Moisés Gonçalves 









POR QUE JESUS VEIO? 

 Jesus falou sobre a sua missão e explicou que a sua obra era de Deus. 
Ele não veio servir a si mesmo nem fazer as coisas do seu jeito, mas veio fazer 
o que seu Pai celeste lhe pedira. Tudo o que Jesus fez foi para a glória de seu 
Pai. Se nós havemos de compreender o verdadeiro Jesus, esta é a mais básica 
motivação que podemos encontrar nele: trazer glória a Deus, o Pai. 
 Jesus também veio ensinar verdades desagradáveis. Ao estudar Jesus cui-
dadosamente, você vê que ele é muito claro a respeito da pecaminosidade hu-
mana - aquilo a que chamamos depravação; a ideia de que há algo de errado 
em todos nós. Ele havia dito antes em João 3.19,20: O julgamento é este: que 
a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz; porque 
as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e 
não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. 
 A Bíblia nos diz que todos nós temos um grande problema - somos prisi-
oneiros e precisamos ser libertos. Somos pessoas necessitadas. Se formos ho-
nestos conosco mesmos, saberemos que isso é verdade. Nós precisamos de um 
Salvador porque há algo muito errado. 
 Todos estamos no mesmo barco. Cristãos ou céticos, frequentadores de 
igreja ou simpatizantes, o Natal não é como tirar o chapéu para saudar a 
Deus. Não, nós precisamos vir como pessoas que sabem o que significa ser 
necessitado - precisar de um Salvador - e então descobrir que esse Salvador é 
Jesus. E estas são as boas notícias: Jesus é o Resgatador de que precisamos. 
 Você se lembra da mensagem que os anjos trouxeram à mãe de Jesus, 
Maria? O anjo disse: E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu po-
vo dos pecados deles. E assim nós podemos ter alegria verdadeira no Natal. 
Era disso que o profeta Isaías falava: 
  

O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da som-
bra da morte, resplandeceu-lhes a luz. (...) Porque um menino nos nasceu, um 
filho se nos deu; o governo está sobre os seus ombros; e o seu nome será: Maravi-
lhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz; para que se 
aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu 
reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e 
para sempre. O zelo do SENHOR dos Exércitos fará isto. 
 

 É por isso que há alegria no Natal, porque é no Natal que nós vemos a 
vinda de nosso libertador - Jesus. 

Mark Dever 



Domingo 

6 de dezembro, 19h 

 

Ceia do Senhor 

Quinta-feira 

10 de dezembro, 20h 

 

Reunião do Conselho Consultivo 

Domingo 

13 de dezembro, 9h 

 

EBD Especial - Dia da Bíblia 

Domingo 

20 de dezembro, 9h 

 

Assembleia Administrativa 

Domingo 

27 de dezembro 

9h: Encerramento do 2º quadrimestre da EBD 

19h: Culto de Natal 

Quinta-feira 

31 de dezembro, 22h 

 

Culto da Virada e ceia 



TERÇA A SEXTA 
Oração Matutina (6h às 7h) 
TERÇA A SEXTA 
Celebrando a Transformação on-line
(20h) 
QUARTA-FEIRA 
Plantão de Oração (6h às 12h) 

SEJA UM DIZIMISTA 
 

Contribua: 
Banco do Brasil 
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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 

SÁBADO 
Oração Matutina (7h às 8h) 
DOMINGO 
Culto e EBD (9h) 
Culto de Celebração (19h) 

NOSSAS REDES SOCIAIS 
 

/pibaguasclarasdf 
/jovemfarol 
/pib.aguasclaras 

01/12 Caio Venturini 
02/12 Elenir de Paula 
06/12 Pedro Areias 
12/12 Ernane Rocha 
12/12 Erodice Rocha 
12/12 Rosilene Nunes 

14/12 Pablo Helou 
18/12 Yuri Vilarino 
19/12 Isabella Silva 
19/12 Sofia Silva 
24/12 Bruno Ribeiro 
24/12 Ednelma Cunha 

25/12 Diana Castro 
26/12 João Braga 
26/12 Lucas Areias 
28/12 Renato Costa 
29/12 Samuel Schmitz 
31/12 Meyriluce Balzana 

01/12 
02/12 
03/12 
04/12 
05/12 
06/12 
07/12 
08/12 
09/12 
10/12 
11/12 

Ez 12-13 
Ez 14-16 
Ez 17-20 
Ez 21-23 
Ez 24-26 
Ez 27-29 
Ez 30-32 
Ez 33-35 
Ez 36-39 
Ez 40-41 
Ez 42-44 

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

Ez 45-48 
Dn 1-2 
Dn 3-4 
Dn 5-7 
Dn 8-10 
Dn 11 - Os 2 
OS 3-8 
Os 9-13 
Os 14 - Jl 2 
Jl 3 - Am 4 

22/12 
23/12 
24/12 
25/12 
26/12 
27/12 
28/12 
29/12 
30/12 
31/12 

Am 5-9 
Ob 1 - Jn 3 
Jn 4 - Mq 4 
Mq 5 - Na 2 
Na 3 - Hc 2 
Hc 3 - Ag 1 
Ag 2 - Zc 1 
Zc 2-8 
Zc 9 - Ml 1 
Ml 2-4 


