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“Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna”
- Romanos 6:22 -

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVII I Nº 403 04 de julho de 2021.

COMO VOCÊ DESEJA SER LEMBRADO?
“Não é certo que se perdem os que só
fazem o mal? Mas os que planejam o bem
encontram amor e fidelidade”.
(Provérbios 14:22)

Você já pensou em como é importante
ser uma pessoa de respeito? Isso porque um
dos desejos mais profundos dos corações
humanos é sentir-se valorizado. Todos
gostamos de ter um bom nome e de sermos
apreciados pelos outros. Não há nada de
errado nisso. Aliás, em Provérbios 22:1, Deus
diz: “a boa reputação vale mais do que grandes
riquezas”. Mas ser respeitado não vem
automaticamente. Respeito é uma coisa que se
conquista. Alcançamos isso pelo modo como
falamos e pelo jeito como tratamos os outros.
Deus deseja que você tenha isso em mente.
Trabalhe para conquistar o respeito dos outros.
Por quê? Porque isso vai tornar a sua vida bem
mais agradável. As pessoas passarão a ouvir
mais as suas ideias; elas confiam mais em
quem impõe respeito; os seus relacionamentos
serão melhores; e o respeito por você vai
abrir mais portas para testemunhar de Jesus.
Mas onde queremos chegar mesmo é no
seu legado. O que as pessoas vão lembrar de
você depois que você partir? E mais importante
ainda, como você deseja ser lembrado? O
mundo está em busca de pessoas confiáveis.
Aliás, isso está se tornando cada vez mais
escasso, mas o mundo sempre estará em busca
de pessoas de valor e que sejam respeitáveis.

O Senhor Jesus também deseja
que você seja uma dessas pessoas,
porque respeito e credibilidade
são chaves que abrem portas para
o testemunho do Seu Evangelho.
Neste dia da Ceia do Senhor,
a oração da nossa Igreja é que
Deus nos ajude a sermos melhores
ouvintes, não para darmos respostas
prontas e imediatas às pessoas, mas
para ouvir e entender o sentimento
delas, ganhando honestamente a
sua confiança pelo respeito a elas e
para o testemunho do amor de Jesus.
Pastor Ivan Xavier
WARREN, Rick. Home at Saddleback. Disponível
em: info@saddleback.org. Acesso em: 29 jun. 2021.
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JD. CARIOCA I

14 Participantes - 00 Visitantes

Tema: SALVOS COMO
QUE PELO FOGO

Quebra-gelo: O que
acontece quando alguém
usa material de baixa
qualidade numa obra?

Pelas orações e súplicas dos santos, mediante a obra redentora de Cristo, os salvos
têm acesso aos incontáveis tesouros de Deus. É certo que o tempo que passamos na
ignorância do Evangelho nos acostumou a um modo de vida separado de Deus, o que
nos fez criar hábitos que nos afastam da oração. Mas quando nossos sentidos espirituais
foram iluminados pela graça maravilhosa de Deus, fomos despertados para uma vida
em comunhão amorosa com o Pai, e nesse vínculo filial, podemos apresentar a ele,
confiadamente, as nossas necessidades. Que o Senhor abençoe cada membro do Corpo
de Cristo em Guarabu a ter uma vida de perfeita comunhão com Deus pelas orações.
CEIA DO SENHOR

JD. CARIOCA III

Texto: 1 Cor 3:10-15

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

MISSÕES RIO

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
218ª SEMANA

FORMATURA CASADOS PARA SEMPRE

Transição: O texto não
trata da salvação eterna,
pois ela já está garantida por
Cristo. O texto fala, sim, que
o salvo que usa “material”
de baixa qualidade na
obra de Deus será salvo
como que pelo fogo.
Perguntas para
discussão nos PG M:
1-Você sempre coloca
o seu melhor na
obra de Deus? v.12,13
2-Quem é o alicerce
da obra de Deus? v.11
3-A obra de cada um será
revelada em qual dia? v.13
Conclusão: Devemos
temer pelo Dia da prestação
de contas, para não sermos
salvos como que pelo fogo.

Campanha Missões Rio 2021
Abertura dia 11/07 às 10h e o
encerramento em 08/08 , às 19h.

Presidente:
Pr. Ivan Xavier

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H
VÓS, SERVOS DO SENHOR...
...Louvem o Nome do Senhor!

IGREJA EM AÇÃO
Prelúdio Cantado- A Ele a glória/ Porque
Ele Vive.
Oração
Leitura Bíblica: 1 Timóteo 3: 16; Filipenses
2:9, 10 e 11.
Canto- Filho do Deus Vivo
Dedicação de dízimos e ofertas
Canto- Senhor do Universo
Oração de consagração
Leitura Bíblica: Efésios 2.18 e 20 a
Canto- Pai Nosso
Oração de Intercessão
Mensagem- Pr. Ivan Xavier
Ceia do Senhor
Canto- Oh, Quão lindo esse Nome É
Oração

Prelúdio
Oração
Leitura Bíblica Alternada: Salmo 113.1-4
Canto- 177HCC “Nome que inspira o meu
louvor”
...Depositem Nele a sua Confiança.
Leitura Bíblica Alternada:
Sl.44:1,3,4,6;148:1-3,8,9,13:1Jo.1:9;Is.43:25
Oração de intercessão
...Rendam-se a Ele em Gratidão.
Leitura Bíblica: 1 Crônicas 29 :13
Canto- 423HCC, Agradeço a Ti, Senhor
Dedicação de dízimos e ofertas
Oração de consagração
...Ouçam a Sua Voz.
Mensagem- Pr. Luiz Cláudio Robaina
Oração final

Pelo despertamento espiritual da Igreja;
pelo pastor Ivan e família; recuperação da
irmã Talita, pelos PGM; pelos líderes
e líderes em treinamento de PGM; Pr
Luiz Cláudio e família; por conversões;
pelos adolescentes e jovens; Classe de
Adolescentes em estudo e preparação
para o Batismo, Cícero Galdino (pai da ir.
Raquel); Leocina; Dc Nair Bastos, Lauzira;
Maria das Neves; Thereza Ruas; Jathir;
Evanilde; Tereza Jussara; Zilda Campos,
Serebias, Marilza, Irene Figueiredo,
Rodrigo Tavares (filho da ir. Dalva),
Sandra Freitas, ir. Waldete, Wanessa
(filha da ir. waldete), Sebastião ( pai da
ir. Sandra), Ir. Ester Penha, Missionária
Haniele, Sandra Freitas, Magno e
Rafaela, Alacir Motta e Magda Motta
(mãe e irmã da Ir. Magaly Motta),
Lauro (pai do Ir. Anderson), Enlutados
e contaminados pela COVI D -19.
“E tudo quanto pedirdes em meu
nome eu o farei, para que o Pai seja
glorificado no Filho. Se pedirdes
alguma coisa em meu nome,
eu o farei.”
(João 14:13,14)

Parabéns pra você...
Juliana Dias Tavares

Em destaque

DÍZIMOS E OFERTAS
O testemunho de quem é
dizimista colabora com a
edificação espiritual, da
Igreja. A abstenção nesta
parte, enfraquece. Como os
irmãos estão colaborando
neste sentido? É uma pergunta
reflexiva para pensarmos. Deus
abençoe rica e poderosamente
àqueles que são fiéis nos
dízimos e ofertas para o
sustento do ministério da Igreja.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

EBD INFORMA

10/jul

“Tu me mostrarás o camino da vida e
me darás a alegria de tua presença e
o prazer de viver contigo para sempre”.
(Salmos 16:11)
MENSAGEIRAS DO REI

Aos domingos às 08:45, em nosso canal do Facebook.
Hoje, lição 5: Cuidem uns aos outros, do nosso livro “Uns
aos outros”, com Professor: Irmão Anderson Ramos.
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