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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 -

IGREJA BATISTA

EM GUARABU

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVI I Nº 365 04 de outubro de 2020.

O QUE FAZ UMA PESSOA SER VELHA OU IDOSA?
Sabemos que o idoso é aquela pessoa Ele não soube viver.
que tem muitos anos de idade; enquanto
que o velho é aquela pessoa que, em Enquanto o idoso curte o resto dos
qualquer época da vida, perde a jovialidade. seus dias com planos para o futuro, o
velho sente saudades e sofre, o que o faz
O idoso sempre sorri e participa do se aproximar mais da morte.
cotidiano, com a experiência dos anos
vividos, buscando encontrar soluções e, O idoso tem uma vida ativa, cheia de
assim, sonha, aprende e ensina; já o velho projetos e esperança; para ele o tempo
adormece e não sonha mais e, sendo assim, passa muito rápido e a velhice nunca
chega. E o velho vive no sonâmbulo de
não sonha, não aprende e não ensina.
sua vida... nem sonha... suas horas se
O idoso tem a felicidade de poder dizer arrastam num marasmo sem fim.
que teve, ao longo dos anos, uma vida
produtiva e mantém a esperança de ser útil O idoso busca na modernidade diálogo
por mais tempo, já que possui o elo entre o com a juventude e assim compreender os
passado e o presente, igual ao jovem que novos tempos; o velho, como se fosse uma
vive o presente pensando no futuro; assim ostra, fica fechado, não aceita a juventude
os dois, idoso e jovem, convivem o presente e nem quer saber de modernidade.
harmonioso e participativo. O velho carrega O idoso e o velho podem ter os mesmos
o amargor e não se preocupa por não anos de vida; no entanto, o coração e a
participar e nem transmitir experiências mente são totalmente diferentes.
para outras gerações; afinal de contas ele só
faz o que aprendeu a vida inteira: transmitir Se Você é idoso, nunca queira ficar
pessimismo e desilusão. Dessa forma, o velho, e se é jovem, queira ser um dia
idoso se remoça a cada amanhecer, e o idoso.
velho se esvai a cada noite que acaba.
Artigo do Dr. Antonio Humberto da Costa.
Como o sol, o idoso vê o horizonte se
despontar diariamente trazendo sonhos
e esperanças; enquanto o velho só tem a
mente voltada para o tempo que passou...

Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

MONERÓ

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

MINISTÉRIO ATOS

16 Participantes - 00 Visitantes

Texto: Mateus 18:10-14
Te m a : A m a i o r d a s
alegrias

demonstra muita alegria
por ter-nos encontrado.

Atividades Semanais

QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró

HFAG

(Coordenadora da Melhor Idade) Transição: No texto, Deus

Na única ocasião em que Abraão é chamado de profeta (Gen 20:7), é também
mencionada a sua oração. Em seguida ele ora pelo rei Abimeleque: “Abraão
orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que
puderam novamente ter filhos” (Gen 20:17).
O profeta é aquele que manifesta a vontade de Deus ao mundo, e ali na
casa de Abimeleque as coisas estavam travadas (sem fruto), mas a presença de
Abraão com a sua oração liberou a benção de Deus sobre aquela família.
Você hoje também pode fazer o mesmo.

QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE

JD. CARIOCA III

Quebra-gelo: Você já
perdeu uma coisa que
Ir. Erenilda de Freitas Silva você muito amava?

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO

DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
179ª SEMANA

Perguntas para
discussão nos PGM:
1. Quem é esse que veio
salvar o que se havia
perdido? v.10,11
2. Como Deus faz para
achar suas ovelhas? v.12
3. Deus já conseguiu
encontrar você? v.13-14

DEMAIS DIAS:
21:00h – Culto de Oração em
casa.

Conclusão:
Há uma grande alegria
quando Deus encontra
suas ovelhas.

EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de
cada família da igreja, para
atender ao isolamento social
solicitado pelas autoridades.

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ (on-line)
A Igreja que eu gosto é
aquela que me corrige.

Pedidos de Oração
EBD On-Line (19h / youtube)
LIÇÃO 4
Por que estudar
seitas e heresias?

Mateus 18:15-20

LIÇÃO 5
Grupos religiosos
da época de Jesus

Quebra-gelo: Por que seu pai
ou sua mãe corrigem você?

Oração

Oração

Transição: No texto, o Senhor
Jesus demonstra ser favorável
que a sua Igreja corrija erros.

Texto básico: 1 Timóteo 4: 1-41

Texto básico: Mateus 23:1-12

Texto devocional: 1 João 4: 1-6

Texto devocional: Atos 23:1-10

Versículo-chave:
“Ora, o Espírito afirma
expressamente que, nos últimos
tempos, alguns apostarão da
fé, por obedecerem a espíritos
enganadores e a ensinos de
demônios, pela hipocrisia dos
que falam mentiras e que têm
cauterizada à própria consciência.”

Versículo-chave:

Perguntas que podemos fazer
ao texto:
1. Por que as pessoas devem
fazer de tudo para corrigirem
seus erros? V.15-17
2. Qual a relação entre a terra e
o céu e a correção de erros? V.18
3. Por que os erros impedem
a concórdia entre os homens?
V.19,20
Conclusão: Um dos sinais da
verdadeira Igreja de Cristo é
a correção de erros dos seus
membros.

1 Timóteo 4: 1-2
Alvo da Lição: Ao estudar
esta lição, você terá condições
de conhecer os três principais
motivos para estudar seitas e
heresias.

“Porque vos digo que, se a vossa
justiça não exceder em muito a
dos escribas e fariseus, jamais
entrareis no reino dos céus.”
Mateus 5:20
Alvo da Lição: Ao estudar esta
lição, você terá condições de
conhecer os grupos religiosos da
época de Jesus e perceber como
Ele Se relacionou com cada um.
Oração

DÍZIMOS E OFERTAS

Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

IDA AO TEMPLO
Frequência aos nossos cultos
na quarta-feira e domingo: a
igreja pode e deve frequentar,
observando as restrições de
isolamento social, comorbidades,
grupo de risco e cuidados com
a saúde e higiene pessoal. Por
enquanto só estamos utilizando
o nosso Santuário. Os zeladores
voltaram ao horário normal de
trabalho e a secretaria mudou
o padrão de atendimento para
cooperar com os cultos on-line:
SECRETARIA -presencial:
domingo: 9 às 12h; segunda:
FOLGA; terça, quinta e sexta: 13
às 18h; quarta: 18 às 21h; sábado:
FOLGA; 15 horas de home-office.

”E será que antes que clamem
eu responderei; estando eles
ainda falando, eu os ouvirei”.
Isaías 65:24

Parabéns pra você...

Sergio Ferreira da Silva

04/out

Adriano M. da Costa

05/out

Francisca Leite Cândido

09/out
APOIO PSICOLÓGICO

Oração

Em destaque
Abraão foi abençoado por
Melquisedeque (Gen 14:19), e
em retribuição Abraão deu a
Melquisedeque o dízimo de
tudo.
A prática do dízimo, ofertas,
contribuições, ajuda, cooperação
existe por toda a Bíblia. O mesmo
continua sendo feito ainda hoje.
Que o Senhor nos dê sempre
um coração agradecido como
o de Abraão.

Pelo despertamento espiritual na
igreja; pelo pastor Ivan e família;
pelos membros afastados da igreja;
pelos PGM; pelos líderes e Líderes
em Treinamento de PGM; Pelo Pr Luiz
Cláudio e família; por conversões;
pelos adolescentes e jovens; Pedro
Marcolino da Silva (pai do ir. Claudir);
Cícero Galdino dos Santos (pai da ir.
Raquel); Diego Fernandes; Edir Leite
(mãe da ir Adriana); Everaldo (esposo
Alizete); Leocina; Rosenilda dos Santos
Dias; Dc. Adenair; Nair Bastos, Silvia
Maria da Conceição; Lauzira; Maria
das Neves; Thereza Ruas; Jathir; Lusa;
Maria da Rocha Percu; Evanilde; Cliff e
Camila; Carlos Tavares; Dc. Neisil; Brito;
Nilza; Priscila; Charles; Tereza Jussara;
Fran Tavares; Italo (neto do irmão
Ataíde e da irmã Regina), pela irmã
Lucimar e pelo Asafe (filho do irmão
Adriano Chaves e Josenira)..

EBD ON-LINE

Se alguém precisar de uma
oração ou conversar a missionária Ester Penha
(Psicóloga) pode te atender no
telefone 98295-5920, todos os
dias de 08:00 às 20:00 horas.

Venha participar da nossa
EBD On-Line aos domingos,
as 19h, no nosso canal no
YouTube. Nos vemos lá!

CULTO NAS FAMÍLIAS

CADA L A R UM T E M P L O ,
CADA R E U N I Ã O UM C U LT O ,
MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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