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EM GUARABU

“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 401 20 de junho de 2021.

O QUE É SER UM CRISTÃO?
No livro de Atos no capítulo
11.25-26, temos a informação que em
Antioquia, na Síria, os discípulos foram,
pela primeira vez, chamados “cristãos”.
Talvez tenha sido um tratamento
pejorativo, mas o nome se tornou
usual. Durante muito tempo, ser cristão
era trazer sobre si um risco de morte.
No Império Romano, muitos foram
lançados aos leões. Hoje, inúmeras
pessoas são identificadas como
cristãs, mas o que isso significa?
1- Ser cristão não é:
Ser membro de uma denominação,
adepto de uma religião, frequentador
de cultos ou simpatizante do
evangelho.
2- Ser cristão é:
Ter experiência pessoal com Cristo
(crer, aceitar e batizar). Andar com
Cristo (ter compromisso, ser discípulo,
obedecer).

Tornar-se semelhante a Cristo
(questão de caráter; resultado
de andar com ele). O cristão
subirá com Cristo quando ele
vier, e viverá com ele por toda
a eternidade.
Os requisitos para alguém
se tornar um cristão é: ser um
pecador e querer o perdão e a
transformação por meio de Jesus.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
216ª SEMANA
JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

Pr. Luiz Cláudio Robaina Serra

JD. CARIOCA I

16 Participantes - 00 Visitantes

Tema:
A QUEM VOCÊ IMITA?
Texto: Coríntios 11:1
Quebra-gelo: O que seu
filho copiou de você ou
você copiou do seu pai?
O que você mais gosta?
E o que você menos gosta?
Compartilhe com seu PGM.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Como posso contribuir com as minhas orações? As orações podem
contribuir para melhorar significativamente a vida de outras pessoas. Orar
não é o mínimo que pode ser feito para alguém, mas o máximo. Nossas
orações movem o coração e a mão de Deus para intervir em favor das
pessoas que pedimos. “Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras
estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito”. João 15:7
EBD INFORMA

EMBAIXADORES

AVISO

Transição: O apóstolo Paulo
instrui aos cristãos a serem
imitadores de Cristo,essa
é a finalidade da Igreja.
Perguntas
para
discussão nos PGM:
1-“Sejam meus imitadores,
como eu sou imitador de Cristo”
– Paulo disse isso. O que você
a c h a q u e Pa u l o e s t a v a
pensando quando disse
essa frase? O que vem ao
seu coração quando ouve
este texto? Compartilhe.
2-Se Cristo tinha como sua
prioridade alcançar homens
com o seu evangelho, se somos
imitadores de Cristo, por
que essa também nem
sempre é nossa prioridade?
3-Você acha mais fácil imitar
os valores deste mundo ou
os valores do Reino? Por quê?
Conclusão: Devemos ser
imitadores de Cristo como
Paulo foi, ele mesmo disse:
“sedes meus imitadores assim
como eu sou de Cristo”.

Presidente:
Pr. Ivan Xavier

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

Boletim Informativo

Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

Pedidos de Oração
CULTO NOITE 19H

A FAMÍLIA DE JESUS AINDA EXISTE DEUS TRANSFORMA NOSSAS PROVAS
EM BÊNÇÃOS
Texto: Jó 42.10
Texto: Mateus 12.46-50
Mensagem: Pr. Luiz Cláudio Robaina

Mensagem: Ir. Anderson Ramos

A verdadeira família de Jesus tem o Reflexões a partir do Texto:
costume de…
1- Transformando fracassos em vitórias
1- Ficar do lado de dentro da casa (v.46)
2- Transformando maldição em Bênção
2- Ficar à vontade na casa de Deus (v.47)
3- Transformando o mal em bem
3- Ficar no centro da vontade do Pai (v.50)
4- Transformando o azar em sorte
Conclusão:
Os discípulos são a verdadeira família Conclusão:
de Jesus, pois, eles têm o costume de Aprendemos que o Senhor planeja
ficar por dentro dos assuntos da casa sempre o melhor para nossa vida,
do Pai, ficar à vontade em Sua presença mesmo quando não compreendemos.
e ficar no centro da Sua vontade. E que o propósito final de Deus para
nossas vidas são sempre os melhores.

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,
Dc. Sidmar, Serebias, Marilza, Lucimar,
Irene Figueiredo, Rodrigo Tavares (filho
da ir. Dalva), Fernando Pereira, Ir. Sandra
Freitas, Ir. Ester Penha, Missionária
Haniele, Ir. Joel, Sandra Freitas, Magno e
Rafaela, Jorge esposo da irmã Marilza,
Enlutados e contaminados pela COVID-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...
Rafaella Carnevalli Cunha

20/jun

Alayr Antônio Nagem

21/jun

Marcela dos Santos Travessa 21/jun
Sabrina Silva Louzada

21/jun

Em destaque

DÍZIMOS E OFERTAS
É preciso deixar claro que o dízimo não
é uma questão meramente financeira.
Trata-se do reconhecimento de
que tudo o que existe é de Deus.
Não trouxemos nada para o mundo
nem nada dele levaremos (1Tm 6.7).
Somos apenas mordomos de Deus
e, no exercício dessa mordomia,
devemos ser achados fiéis (1Co
4.2). O dízimo mais do que um
valor, é um emblema. É um sinal
de fidelidade a Deus e confiança
em sua providência. A entrega dos
dízimos é uma ordenança divina.
Não temos licença para retê-lo, subtrailo nem administra-lo (MI 3.8-10).
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69
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