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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 LVII I Nº 418 17 de outubro de 2021.

REFLEXO DA LUZ
Escola Bíblica Dominical
Ensinar para eternizar,
Buscar para não perder,
Dinamizar para aprender...
Como é sublime o amor de Deus por você.

nos alenta, obrigada a vocês
professores evangelizadores
que de forma brilhante semeiam
com amor a Palavra do Senhor,
com cantos e louvores , nos
conduz ao caminho da luz
onde hoje certamente estou.
Reluzindo como a luz a cada
despertar
me induz a agradecer
Suplantadores de dificuldades,
o
Criador,
por
este tão grandioso
conhecedores do equilíbrio, a
e
s
p
l
e
n
d
o
r
q
u
e é você, meu
firmeza nos dão. Quem são?
querido irmão professor.
Mestres do amor, cantadores são,
não da ilusão mas da palavra em
questão; Deus, graça, amor e unção,
emitem sons com clareza e noção
Joanete Maria dos
das nossas emoções, comoção para
Santos
o saber e, compreender para viver o
evangelho de Deus Pai em tudo e com
(Colaboradora da EBD)
todos; meu Mestre amigo e irmão.
Ensinaste-me a ter asas para o
futuro encontrar o lugar que o mestre
dos mestres em graça e misericórdia
nos dá. Assim é o estudo da Palavra,
descrito em Mateus 24:35 está:
“O céu e a terra passarão, mas as
m i n h a s Pa l a v r a s j a m a i s p a s s a r ã o ” .
A Pa l a v r a d e D e u s , a h i s t ó r i a
contada e registrada, linguagem que
acalenta, louvores que alimentam,
gestos de amor e confiança que tanto
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

No feriado da terça-feira passada um grupo de irmãos da nossa Igreja
fez evangelismo no semáforo, e outro grupo no templo deu o suporte em
oração. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não
é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os
dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Para combater esta realidade não vista pelos olhos
terrenos, somente com a oração dos santos: “Orem no Espírito em todas as
ocasiões, com toda a oração e súplica”, verso 18 do capítulo 6 de Efésios.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
232ª SEMANA

17- Participantes
00- Visitantes

Tema:
J E S U S , A V E R DA D E
QUE ME LIBERTA
Texto: João 8:30-38
Q u e b r a - g e l o : To d a s
as pessoas gostam
de ouvir a verdade? O
que você acha disso?
Tr a n s i ç ã o : N o t e x t o ,
os fariseus não ficaram
muito satisfeitos com
a verdade revelada
pelo Senhor Jesus.
Perguntas para
discussão nos PG M:
1-Quem, de fato, é
discípulo de Jesus? v.31
2-O que é ser livre pela
ótica de Jesus? v.32-36
3-O que faltava
acontecer na vida dos
fariseus para que eles
fossem livres? V.37,38

Presidente:
Pr. Ivan Xavier

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr. Luiz Cláudio Robaina Serra

Ministro de Música:
Wesley de Figueiredo Oliveira

Conclusão: A Palavra do
Senhor Jesus tem poder
para libertar o homem
dos seus pecados.
Mas nem sempre
os homens querem.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração
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; pelos
idosos da nossa Igreja, Cícero
Galdino (pai da ir. Raquel); Leocina,
Lauzira; Maria das Neves; Thereza
Ruas; Jathir; Tereza Jussara;
Serebias, Rodrigo Tavares (filho
da ir. Dalva), ir. Waldete, Wanessa
(filha da ir. Waldete), Sebastião
(pai da ir. Sandra), Ir. Ester Penha,
Missionária Haniele, Dc. Iracy Rosa,
Ir. Marlene Vale, Danielle (sobrinha
da ir. Eliane), Maria Aparecida Ramos,
ir. João Figueiredo, enlutados e
contaminados pela COVID -19.

CULTO MANHÃ 10H
AGINDO DEUS, QUEM IMPEDIRÁ?

CULTO NOITE 19H
O PODER DE DEUS

Boas-vindas: Ir. Sandra Robaina
Prelúdio cantado: Não Temas
Oração inicial
Cântico: Atos 2 / Nada Temerei
Leitura Bíblica Alternada: Mateus 7.21; João
9.31; Romanos 12.2.
Momento Missionário: Ir. Sandra Robaina
Tema: “JESUS CRISTO É A ÚNICA ESPERANÇA”
Divisa: “E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos”. (Atos 4.12)
Dedicação de dízimos e ofertas
Cântico: Oferta de Amor
Oração de consagração
Cântico: Segurança
Oração de Intercessão
Mensagem: Pr. Ivan Xavier
Oração
Poslúdio: Instrumental

Boas-vindas:
Prelúdio cantado: Oh quão Lindo Esse Nome É
Oração inicial
Cânticos: Nada Além do Sangue / Eu me
Rendo
Leitura Bíblica Alternada: Hebreus 4.12;
Colossenses 1.11; Apocalipse 1.8.
Momento Missionário:
Tema: “JESUS CRISTO É A ÚNICA ESPERANÇA”
Divisa: “E em nenhum outro há salvação,
porque também debaixo do céu nenhum outro
nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos”. (Atos 4.12)
Dedicação de dízimos e ofertas
“E tudo o que pedirem em oração,
Canto: Hino da Campanha de Missões se crerem, vocês receberão”.
Nacionais: “A Esperança é Jesus”
(Mateus 21:22)
Oração de consagração
Cântico: Lugar Secreto
Oração de Intercessão
Edna Fraga F. Rodrigues 18/out
Mensagem: Pr. Luiz Cláudio Robaina
Oração e Bênção
Cândida de S. Santos
20/out
Poslúdio: Instrumental

Em destaque
DÍZIMOS
E OFERTAS

A Tesouraria é um órgão executivo
da Igreja, e o plenário é o orgão
deliberativo. Para obter verba para
realizar os diversos trabalhos da
Igreja, os lideres devem planejar
seus pedidos de modo que
sejam apreciados e deliberados
pelo plenário. Isso requer uma
visão antecipada dos gastos para
não perder as oportunidades,
e evitar os pedidos em cima da
hora. E como é bom quando os
lideres solicitam verbas e a Igreja
tem como atender, porque os
membros são fiéis dizimistas!

Parabéns pra você...

Thimoty R. M. Tavares

EBD EM AÇÃO

20/out

“Em seu coração o homem
planeja o seu caminho, mas o
Senhor determina os seus passos”.
(Provérbios 16:9)
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