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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 373 29 de novembro de 2020.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
187ª SEMANA

VIDA DE SEMINARISTA
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como manter perto da minha esposa, ela tem um fator
obreiro que não tem de que se envergonhar, que limitante: acabamos por perder o contato com
maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15 professores e amigos, que também são essenciais
nessa caminhada. As pesquisas que podiam ser
feitas em livros raros da biblioteca, hoje não são
Família, provas, leituras, livros gigantes, aulas mais possíveis. E conforme avanço nos estudos,
de EBD, reunião com o pastor, aconselhamento, mais percebo que Deus quer que eu me entregue
hebraico, grego, exegese, hermenêutica... No mês por completo para a obra, mas estou sempre
de novembro é comemorado o dia do seminarista, imaginando como combinar o ministério com a
e essas são as primeiras palavras que saltam em profissão. Sei que Deus, no momento certo, dará
minha mente quando penso nesses 2 primeiros respostas, mas ainda assim é desafiador.
anos de caminhada. Eu, como seminarista desta
Mas também existe muita bênção para
casa, fui convidado a falar um pouco sobre os
compartilhar. Minha esposa tem sido um apoio
desafios e vitórias destes 4 semestres estudando
fenomenal ao meu chamado, me dando suporte
no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil.
e caminhando comigo, abraçando meu chamado.
Inicialmente qualquer um pode pensar que o Sem ela, seria impossível. A aprovação dos meus
seminário é, como alguns professores gostam de pastores Ivan e Luiz Cláudio, bem como da minha
falar, “uma EBD avançada”. De fato, lá nós vamos igreja, é um sinal verde para continuar nessa
para estudar e aprender mais da Bíblia. Mas, o caminhada que não acaba após esses 4 anos
seminário também é um local de confronto. Todos de seminário: pelo contrário, é aí que a jornada
os dias, nós seminaristas somos confrontados com começa.
A Verdade, e essa verdade precisa trazer mudanças
Minha oração todos os dias é que Deus, minha
primeiramente em nós. Mas também somos
família, meus pastores e minha igreja sempre me
ensinados a pastorear, pois diferente de qualquer
encontrem como um obreiro aprovado, que não
outra profissão, estamos lidando com almas. E um
tem do que se envergonhar e que maneja bem a
erro nosso pode levar à condenação; um acerto,
palavra da verdade (2 Tm 2:15). Que este exemplo
à vida eterna. Isso me lembra também o fato de
sirva de impulso para você, que está agora lendo
ter que entregar nosso trabalho todos os dias nas
esse editorial, e se sente vocacionado: Deus está
mãos de Deus, pois é o Espírito Santo que convence
te chamando, vem comigo colocar a mão no
(Jo 16:7-11), não é pela nossa força (Zc 4:6).
arado, sem olhar para trás (Lc 9:62).
Atualmente meus maiores desafios são as aulas
Deus os abençoe
online, a falta de contato presencial com os amigos
e conciliar o chamado com minha profissão. Apesar
No amor de Cristo,
das aulas online me poupar tempo de viagem,
Seminarista Cliff Gonçalves
proporcionar a segurança de estar em casa, e me
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23 Participantes - 01 Visitante

Texto: Ezequiel 28: 24-26
Tema: Ezequiel e o juízo sobre as
nações vizinhas.
Q u e b r a - g e l o : Vo c ê s a b e
o que é a política da boa
vizinhança? Cite exemplos.
Tr a n s i ç ã o : N o t e x t o , o
profeta Ezequiel condena a
atitude dos vizinhos de Israel.
Perguntas para discussão nos
PGM:

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

“No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a Palavra do Senhor
1. O que o profeta quis dizer quando
dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar setenta anos. Por isso me voltei para ele compara os vizinhos de Israel
o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza” (Daniel 9:2,3) a “roseiras bravas e dolorosas

e espinhos pontudos”? v24

Desolado e premido pelas circunstâncias da vida, Daniel viu na oração a saída para os seus
problemas. Assim também devem fazer todos os que tem a compreensão pelas Escrituras que os
tempos de hoje são mais difíceis. É na oração intensa, sincera e constante que vamos vencendo cada dia. 2.Você conhece algum vizinho
semelhante a um “espinho pontudo?”
Não ore somente por você, mas também ore pelos seus irmãos em Cristo que também passam pelas Como devemos lidar com eles?
mesmas provações que você. Daniel vence o seu tempo, e você também vencerá, em nome de JESUS.
3.A presença do Senhor no meio do
seu povo acalma a vizinhança? v25,26

Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

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

Conclusão: Os vizinhos de
Israel não eram bons vizinhos
por culpa do pecado. Mas uma
vez santificados pela presença
de Deus esta realidade muda.

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

Missionários em Trento, Itália:
Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Radical Amazônia:
---------------------
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ (on-line)

EBD On-Line (19h / youtube)

Os Planos de DEUS para as Famílias, e Suas
Promessas.
Texto: Gênesis 12.1-4
Mensagem: Irmão Anderson Ramos - Líder do
Casados para Sempre e Líder de Pais para toda
Vida. Formação em Teologia pelo Seminário
Teológico Betel
1- Abrão alcançou as misericórdias de DEUS
2- Abrão foi obediente
3- DEUS Promete Abençoar todas as Famílias
da Terra
Conclusão: Nesta chamada de Abrão, DEUS
começa a construir em vivas cores o cenário para
a formação de um povo eleito, e, por meio deste
povo escolhido todas as demais Famílias da Terra
viriam a ser Abençoadas e salvas. Mais tarde, isso
se tornou possível por meio de Jesus Cristo, o
mais ilustre descendente de Abraão ( Gl 3.6,29).

LIÇÃO 13
Budismo e Judaísmo
Oração
Texto Básico:
Texto devocional:

1Coríntios 15 1-28
Salmos 145 1-21

Versículo-chave:
1 Timóteo 2.5
“Porquanto há um só Deus e um só mediador
entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem.”
Alvo da lição: Ao estudar esta lição, você
terá condições de entender os motivos que
classificam as Testemunhas de Jeová como
seita e combater as heresias ensinadas por
elas.

Pelo despertamento espiritual da igreja;
pelo pastor Ivan e família; pelos PGM;
pelos líderes e Líderes em Treinamento
de PGM; Pelo Pr Luiz Cláudio e família;
por conversões; pelos adolescentes e
jovens; Cícero Galdino dos Santos (pai
da ir. Raquel); Leocina; Dc. Adenair;
Nair Bastos, Lauzira; Maria das Neves;
Thereza Ruas; Jathir; Maria da Rocha
Percu; Evanilde; Cliff e Camila; Tereza
Jussara; Fran Tavares; Italo (neto do irmão
Ataíde e da irmã Regina), Zilda Campos;
Wilson Andrade, Cilas e Maria do Carmo,
Eliete (esposa do irmão Carlos) e
Vivian, Carlos (pai do Vitor), Saturnino
Santos; Lucia Santos; Vera Cunha; Valdemir
Vilarim; Silvia Maria Conceição; Rejane
Paulino; Osmar Paulino; Juliane Bittencourt

“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...

Juliane L F dos Santos

30/nov

Silvana de Souza Santos

30/nov

Oração

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

IDA AO TEMPLO

Do céu vem o nosso sustento e pelo
céu devemos lutar, cooperando
com a obra de Deus no mundo.
Cada contribuição que fazemos
como fruto da nossa gratidão,
sobem ações de graças em toda
parte. Que Deus abençoe para que
você contribua com a expansão
do Evangelho no mundo, e que
ricas e copiosas bençãos sejam
derramadas sobre a sua vida.

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.

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

EBD ON-LINE
EBD DURANTE A PANDEMIA

A coordenação vem informar
que as aulas estão sendo
postadas no YouTube da Igreja.
Estamos estudando a revista
“Religiões e Religiosidades”.
Nos ajudem em oração.

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

Ceia do Senhor transmitida on-line
e presencial do nosso Templo. No
próximo domingo, às10 horas.
Lembre-se de providenciar os
elementos (pão e cálice).

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