
 

Programação 

Dia 26 (sexta-feira) Abertura do congresso 

Louvor, adoração, mensagem bíblica e, acima de tudo, 
busca pela presença de Deus! 

Dia 27 (sábado- durante o dia) Seminário, exibição 

do filme “Para Salvar Uma Vida!”- Painel. 

 Adoração: Propósito da adoração/ Adoração 
ensinada por Jesus/ À essência da verdadeira adoração. 

 Evangelismo:  Como evangelizar? Pra que 
evangelizar? Quando e onde evangelizar? Evangelismo 
Relacional, como  funciona? 

 Despertamento Espiritual 

Por que esfriamos na fé? O que nos leva a servir a Deus 
com amor? O que precisamos fazer para voltar ao 
primeiro amor? 

Valor das inscrições R$ 5,00, incluindo almoço e material. 
As inscrições precisam ser feitas com antecedência, na 
secretaria da igreja. Você receberá o programa no ato da 
inscrição.  

Dia 27 (sábado- à noite) 

Culto de louvor e adoração, mensagem bíblica, 
participação do ministério com libras da  PIB em Vilar dos 
teles, sob a liderança do jovem Leonardo França ( surdo) 

Dia 28 (domingo) Encerramento 

Manhã: Traremos para a nossa EBD uma proposta muito 
interessante, venha e confira. 

Noite: Culto de louvor e adoração, mensagem bíblica, 
Apresentação da peça “Lifehouse Everything” 

“Jovens preparando o caminho” 

Exercendo o papel de João Batista em 

nosso tempo 

João Batista foi um profeta que veio antes de Jesus 

para preparar o caminho. Ele sabia que tinha um 

papel específico para desempenhar no mundo: 

ANUNCIAR A VINDA DO SALVADOR, por isso 

canalizou toda sua energia para executar essa tarefa. 

João Batista não tinha posição no sistema 

político Judaico (poder), mas falava com autoridade. 

As pessoas eram tocadas por suas palavras porque 

falava a verdade, desafiando-as a abandonar seus 

pecados e batizar-se como sinal de arrependimento.  

Os jovens da PIB, entendendo o importante papel de 

João Batista  na historia, decidem fazer a sua parte,  

preparando o caminho para que outras almas sejam 

alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. 

Deus nos tem chamado para fazer a diferença em 

nosso tempo e, assim como João Batista, nós 

queremos obedecer a esse chamado preparando o 

caminho para que novas almas sejam alcançadas 

para o Reino de Deus.  

Ser jovem, nesses tempos não é muito fácil; ser 

chamado para fazer a diferença parece um desafio 

muito maior. Mas nós, jovens, estamos dispostos a 

encarar esse desafio e fazer a diferença em nosso 

bairro, em nossa cidade e no mundo, pois temos um 

Deus que pode tudo, e Ele esta do nosso lado! 
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Divisa: Mateus 3:3 

“Porque este é o anunciado pelo profeta 

Isaias, que disse: Voz que clama no deserto: 

Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 

suas veredas.” 

 


