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ANIVERSARIANTES:
Tem uma caneta de brinde para você.
21 JULYA B. FIGUEIREDO
21 RYANE ACIOLI NASCIMENTO
21 JACQUELINE LIMA
21 MARIA JOSÉ CORRÊA

Boletim Dominical, 21 de Janeiro de 2018

21 GABRIELA MÁRCIA BARBOSA

QUE MARAVILHA É QUANDO VIVEMOS EM UNIDADE
Salmos 133

21 HUGO LEONARDO SANTANA
22 DANIELA MARIA VIEIRA

23 ANDREIA JULIANA NASCIMENTO

Já estamos na nossa quarta semana de 12
promessas de Deus que irão abençoar você.
Nessa quarta feira o tema será:
FELICIDADE PARA QUEM PERSEVERA NA
PROVAÇÃO

23 RAPHAELLA EDUARDA MARINHO

Nosso texto bíblico será em TIAGO 1:12

22 THAYANE RHAYANE OLIVEIRA
22 MARIANA ALBUQUERQUE

23 MAYARA SUELLEN L. MONTE
24 PATRICIA HERCULANO

CULTO NOS LARES:

24 MOISES RODRIGUES S. JUNIOR

Nossos ministérios não ligam para casa de
nenhum irmão marcando culto nos lares. Se
algum irmão deseja um culto em sua casa,
solicitar na secretaria ou marcar com o
pastor Fernando.

24 JONHSON MARIZ RODRIGUES

ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO

24 LUIZ GUSTAVO O. B. E SILVA
24 ANNE GABRIELE NUNES

24 KELLY CAROLINE S. PEREIRA
24 ANDERSON CEZAR SOARES
24 JOSELY MARIA DA SILVA
25 DEOCLECIO BARROSO PEIXOTO
25 FRANCIANE DA S. BELMIRO
25 EVALDA C. CORREIA
25 ZEILIANE TAMIRES S. CARMO
25 MARIA APARECIDA S. FERNANDES
26 WELLINGTON B. DA S. JUNIOR
26 DAVID JUNIOR
27 ANA PAULA C. SUBRINHO
27 HÉLIO SANTOS DA SILVA
27 JONAS BARBOSA
27 OTNIEL ABEL DE LIMA

25 - Culto de Gratidão - 19h30
26 - 27 - Congresso Adolescentes - 19h30
CEIA DO SENHOR:
No mês de FEVEREIRO, a Ceia do Senhor
será no 1º domingo.
BATISMOS: No segundo domingo de
ABRIL realizaremos o 1º batismo do ano.
CONGRESSO DE ADOLESCENTES

A VERDADEIRA
LIGA* DA *JUSTIÇA
26 e 27 de JANEIRO
Já fez sua inscrição? Se já fez, convida
também seus amigos de colégio, vizinhos,
mas se não fez, ainda dá tempo. Corre lá,
fala com o Pr. Augusto.

Ao pensar em unidade o Espírito Santo nos trás a memória
alguns resultados da unidade.
Há dezoito anos assumimos o pastorado da Pib Cajueiro,
mas precisamente no dia cinco de janeiro de 2001; o que
tínhamos na ocasião: uma igreja formada por 165 pessoas,
uma igreja que não acreditava no seu potencial, contudo
uma igreja que buscava o caminho do acerto.
Naquela ocasião recebemos a orientação do Espírito Santo
para trabalharmos a unidade e assim ﬁzemos, passados
dezoito anos, posso olhar para trás e ver que Deus operou
na unidade.
1. A unidade da igreja trás crescimento, apenas a unidade
não produz crescimento mas sem ela o crescimento não
aconteceria.
2. A unidade trás fortalecimento unidos somos mais fortes,
unidos resistimos ao inimigo e ele fugirá.
3. A unidade trás visão de Deus e assim o Senhor multiplica.
Hoje somos mais de 1.800 membros.
Que maravilha é quando vivemos em unidade, não
permitindo que o inimigo semeie a contenda entre nós.
Discordar é salutar quando existe consistência na
discordância. Porém quando a visão vem de Deus não há
quem discorde.
Por isso a Pib cajueiro tem avançado e vai continuar
avançando.
Unidos somos mais fortes.

MINIST. PASTORAL
Pr. Jorge Figueiredo
Presidente

Visão
"Queremos ser uma igreja que
Ama, Ora, Prega e Vive
Jesus."

Missão
"Comunicar o Evangelho de
forma integral, através da
adoração e educação Cristã,
conduzindo as pessoas a se
tornarem discípulos de Jesus.

Valores
Evangelização: Ter como
alvo de nossas vidas a
divulgação do Reino de Deus
e o compromisso com o seu
sustento.
Discipulado: Busca sempre
viver de acordo com os
ensinamentos de Cristo para
nossas vidas e constribuir
para formação de novos
discípulos.
Relacionamentos saudáveis:
Promover em nossa igreja,
lar e qualquer ambiente em
que estivemos, uma
convivência pautada nos
padrões divinos para seus
servos.
Serviços: Prontidão para o
serviços a Deus e ao
próximo.
Ministrar Graças: Ser agente
promotor de graça de Deus,
mostrando as pessoas o seu
amor e misericódia.

Pr. Jorge Figueiredo
Av. Sebastião Salazar, 687 - Cajueiro - CEP: 52221-170 / Fone: (081) 3444-1954
pibcajueiro@hotmail.com / www.pibcajueiro.com.br

CULTO DA MANHÃ

CULTO DA TARDE / NOITE

Processional

Processional

Boas vindas

Prelúdio
Oração invocatória

Oração invocatória
Cântico “Mais de Cristo”

169CC

Convite a adoração

Apocalipse 4:8-11

Cântico em adoração

“Agnus Dei”

Leitura Bíblica

Dedicação dízimos e ofertas

Cântico do hino

“Amor”

380CC

Oração de Consagração
Consagração dos dízimos e ofertas

Cânticos

Ministério de louvor
Cânticos

Mensagem Bíblica

Ministério de Louvor

Mensagem bíblica

Oração

Oração

Bênção

Benção

O MDP (Ministério Dança Profética) tem como objetivo alcançar vidas e ser instrumento do
Senhor através do meio da dança. A mensagem que passamos através das ministracões é
fruto de uma busca incessante ao Senhor e o entendimento do que fazemos, vem na
certeza do propósito que Ele nos deu aqui na terra, estabelecer o reino dele. A dança tem
sido uma conseqüência do que vivemos no nosso secreto com Deus e como equipe
também, aprendemos que antes de qualquer entrega é necessário haver renúncia, e assim
estamos buscando a Deus sobre todas as coisas e tentando cumprir o que Ele nos
chamou!
Manuela Magalhães
O MDP hoje possui 40 integrantes
Ministras: Eloi, Juliett e Manuella

Oração de Intercessão

Consagração dos infantes
Cântico com as crianças

CONHEÇA NOSSOS MINISTÉRIOS

São 5 grupos:
Yanni - Grupo de adolescentes: líderes - Jessica, Suelen e Luanna.
Koinonia - lider: Janaina
Lemuel - lider: Gabriella
Atos - lider: Rebeka
MDP - representação de todo o ministério nos congressos da igreja
líderes: Marciely e Debora Castro
Tem ainda a equipe de espontâneo que é liderada pelas ministras, essa equipe tem alguns
pré-requisitos para entrar, como fazer o treinamento e ter mais de 1 ano de ministério.
Tem ainda, o núcleo infantil do ministério, o MDP kids, onde tem meninas de 03 a 12 anos
de idade, dividida em 02 grupos.
A líderes do núcleo Janaina e Janyne.

PIB
CAJUEIRO,

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e esteja atualizado
www.youtube.com/pibcajueiro
O DÍZIMO É SANTO AO SENHOR, como entregá-Lo?
1. No momento de consagração em nossos cultos.
2. Através da nossa conta corrente BANCO: ITAÚ - CONTA CORRENTE: 13817.1
CNPJ: 09.853.367.0001/22. – AGÊNCIA: 9325
Seja dizimista e tenha a benção da obediência em sua vida.

Quem tiver interesse em ingressar no ministério de dança, pode procurar qualquer
uma das ministras até o dia 28/01/18.

