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O clamor por paz é tão antigo quanto a própria 
história e tão atual quanto o jornal de hoje. Não 
surpreende que quando o apóstolo Paulo descreveu a 
armadura de Deus ele tenha incluído o elemento da 
paz. Como paci�cadores, nossos calçados nos 
permitem enfrentar as circunstâncias para trazer paz, 
não destruição.

Jesus Cristo chama as pessoas que estão em paz 
com Deus a lutar por comunhão, não contra ela 
(Hebreus 12.2-3). Então, devemos estar prontos para 
ir aonde Deus nos mandar com a mensagem de paz, 
perdão e esperança. Somos convocados a marchar 
contra as portas do inferno – que Ele prometeu que 
não prevaleceriam contra nós (Mateus 16.18). É 
nesse sentido que podemos nos considerar lutando 
pela paz. Dessa forma, nossa vida deve estar centrada 
nas boas novas do Reino. Todo o resto está em 
segundo plano. 

Devemos pedir a Deus que nos dê oportunidades 
de compartilhar o Evangelho. Que neste ano que se 
inicia estejamos atentos a essas oportunidades, 
preparados para aproveitá-las e que possamos 

permanecer �rmes, calçados os nossos 
pés na preparação do evangelho da paz. 
Feliz 2022!

O EVANGELHO DA PAZ

“Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos 
com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e 

calçados os pés na preparação do evangelho da paz.” 
(Efésios 6.14-15)



��AGENDA MENSAL

Domingo (9h): Escola Bíblica Dominical
Domingo (18h): Louvor e Adoração
Terça-feira (19h): Doutrina
Quarta-feira (9h-18h30): Oração e Libertação
Quinta-feira (19h): Culto de Oração
Sábado (14h-18h): Tarde da Bênção

��AGENDA PERMANENTE DE CULTOS

��DIRETORIA DA IGREJA MATRIZ
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02/01 (10h): Ceia do Senhor
02/01 (14h): Reunião de Obreiros
08/01 (09h): Reunião de Líderes SEMADEM
24/01 (19h): Reunião de Ministério
25/01 (19h): Reunião Mensal
28/01 (22h): Culto da Virada

Presidente: Bispo Abner de Cássio Ferreira
1ª Vice-Presidente: Bispa Marvi Borges Ferreira
2º Vice-Presidente: Pr. João Marinho Batista
3º Vice-Presidente: Pr. José Romeu Teixeira
1º Secretário: Pr. Manoel Luiz Prates
2º Secretário: Pr. Marcos Sant’Anna da Silva
1º Tesoureiro: Pr. Aparecido Dias
2º Tesoureiro: Pr. Misael Lourenço Arruda



Sexta-feira (19h): Coral e Orquestra Missionário
BSPLM (15h): dias 09, 16, 23 e 30 de janeiro

��AGENDA DE ENSAIOS

 Oração (10h): dia 01 de janeiro - Todo o 
Departamento
��Escola de Música (todo sábado às 14h)
Aulas de teoria e prática musical. Interessados devem 
procurar o professor, presb.º Leonardo Frade.
��Quer cantar conosco?
Se tiver interesse em participar de nossos corais, converse com 
o regente respectivo ou com o Departamento Musical.

��AVISOS DO DEPARTAMENTO MUSICAL

Todas 19h Grupo Vale de Bênção

TERÇA-FEIRA

DOMINGO

02/01
09h

18h

BSPLM; Grupo Vale de Bênção (Ceia do Senhor)

BSPLM; Coral e Orquestra Missionário

09/01
09h

18h

BSPLM

BSPLM; Adolescentes; Mocidade; 
Coral Sacro Getsêmani

09h

18h
16/01

BSPLM

BSPLM; Coral e Orquestra Avivamento

09h

18h
30/01

BSPLM

BSPLM; Coral Sacro Getsêmani

06/02
09h

18h

BSPLM; Grupo Vale de Bênção (Ceia do Senhor)

BSPLM; Coral e Orquestra Avivamento

23/01
09h

18h

BSPLM

BSPLM; Coral e Orquestra Missionário

��ESCALA MUSICAL
Pr. Joel Raimundo dos Santos – Diretor Musical



Reagir é possível! 
“Posso todas as coisas naquele que me fortalece.” (Filipenses 4.13)

Sob o tema Reaja! Canaã é logo ali!, vivenciamos 
momentos inesquecíveis no dia 18 de dezembro de 2021: os 
80 anos de fundação da CIBE e 78 anos do Círculo de Oração. 
Reagir em momentos de crise, não temendo os desafios 
desta vida, significa andar na contramão das dificuldades, 
porque temos a garantia do nosso General, Jesus Cristo! 

Neemias é um grande exemplo, ele enfrentou vários 
desafios com coragem e dedicação, utilizando-se de todas 
as estratégias possíveis para cumprir o que Deus lhe havia 
determinado: a reconstrução dos muros de Jerusalém. Em 
sua trajetória ele enfrentou escárnio, ataques, calúnias e 
traições, mas nada disso o intimidou. Ele teve a força divina 
para enfrentar, protestar e resistir, porque tinha convicção 
do seu chamado! Os inimigos poderiam até considerar os 
judeus fracos e incapazes de concluir uma obra tão 
suntuosa, mas o que eles não sabiam era que, quando Deus 
chama, Ele capacita!

Neemias era apenas um instrumento, o Arquiteto 
daquela tremenda construção foi Deus! A construção dos 
muros não era interessante para Tobias, nem para 
Sambalate e nem para os seus liderados, porque a cidade de 
Jerusalém se fortaleceria e os inimigos ficariam do lado de 
fora, impossibilitados de usurpar o povo de Deus e se 
infiltrar, levando o paganismo, idolatria e outros pecados. 
Deus estava cuidando do seu povo! A reconstrução dos 
muros foi realizada, mesmo diante de muita oposição! 
E como Deus tinha pressa, a obra foi executada em apenas 
52 dias, um desafio para qualquer arquiteto humano!

Nesses últimos dois anos, nós cibeanas temos enfrentado 
desafios de todos os tamanhos, mas, tal como Neemias, 
temos reagido brilhantemente, mostrando para o adver-
sário que somos guerreiras e valentes, não temos medo dos 
desafios e seguimos na contramão do mundo, envergo-
nhando satanás e confirmando que fomos chamadas e 
capacitadas para a guerra! 

Avante cibeanas! Reaja! Canaã é logo ali! Feliz 2022!

Diretoria da CIBE

CIBE
Bispa Marvi Ferreira – Presidente
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