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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 392 11 de abril de 2021.

SERVINDO A DEUS DE TODO O CORAÇÃO
Fico pensando quantos cristãos são
Divisa: Colossenses 3:23
assim.
Seus familiares, amigos e colegas
“E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo
de
trabalho
não fazem nem idéia da
o coração, como ao Senhor e não aos
relação
que
tem
com Cristo.
homens”.
Como você tem servido a Cristo?
Deus quer que sejamos seus seguidores
A divisa da E.B.D da nossa Igreja neste
e
vivamos
para Ele, dando testemunho da
Ano de 2021, nos lembra que devemos
nossa
fé
em
tudo o que fizermos.
servir a Deus com todo o nosso coração.
O fato de sermos cristãos nunca
O evangelista Billy Sunday costumava
contar uma história sobre um cristão que deve ser mantido em segredo, devemos
arranjou um emprego numa madeireira servir a Deus com alegria e desejo de
onde os trabalhadores tinham fama de ser experimentarmos as coisas do alto, onde
Cristo está assentado à direita de Deus.
ímpios.
Um amigo sabendo que tinha sito
contratado, lhe disse: “Se aqueles lenhadores
descobrirem que você é cristão, você estará
em sérios apuros”.
Um ano depois, o homem decidiu
voltar à sua cidade para uma visita. Enquanto
estava lá, encontrou-se com o amigo que
fizera a previsão de que seria ridicularizado
e perseguido pelos colegas da madeireira.
“E então” perguntou o amigo, “o pessoal
o maltratou muito por ser cristão?” “De
maneira nenhuma, respondeu o homem.
“não me deram nenhum problema, eles
nem mesmo descobriram!
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Adenair Andrade de Jesus
Professora da MCM
10 Participantes - 00 Visitantes

Tema: SEJA FORTE!
Texto: Isaías 41:1-10
Quebra-gelo: Qual
o valor de uma palavra
de ânimo nas horas das
dificuldades? Cite exemplos.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

MISSÕES MUNDIAIS

No Getsêmani encontramos duas situações distintas:
A intensa oração de Jesus por conta da sua angústia
ao ter que passar pela cruz e sofrer o abandono do
Pai, e a falta de sintonia dos discípulos com o Senhor.

Transição: O texto destaca
o mover de Deus entre as
nações para socorrer os
seus.
Perguntas para
discussão nos PGM:
1- Deus age entre as
nações? Como? V.1-4

Por duas vezes Jesus os alertou sobre a
necessidade de orar para não caírem em tentação.
Mas tinha o sono deles... Assim ainda é hoje:
O sono espiritual, a tristeza da alma, podem
nos tirar a sintonia com o Senhor. É pela
persistência na oração e comunhão com
Deus que venceremos a batalha pela vida.
HORÁRIO DA SECRETARIA

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
206ª SEMANA

ATIVIDADES SEMANAIS

2- Qual a importância da
união nas horas difíceis?
V.5,6

Terça-feira: de 14h00min às 18h00min. DOMINGO:

08:45h - EBD PRESENCIAL CLASSE ÚNICA
09:00h- EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
10:00h- CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
Quinta e sexta-feira: de 08h00min às 17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
17h00min.
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
Domingo: 08h00min às 13h00min e
QUINTA-FEIRA: 19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
18h00min às 21h00 min.
DEMAIS DIAS:
Home-Office: 9 horas disponíveis em
21:00h – Culto de Oração em casa.
casa.
PGM:
Folga da Secretária: segunda-feira e Ficarão restritos aos lares de cada família da igreja, para
atender ao isolamento social solicitado pelas autoridades.
sábado.
Quarta-feira: de 16h00min às
21h00min.

Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

3-Os escolhidos de Deus
são chamados a fazer
a diferença no mundo.
Como você tem ajudado
outras pessoas a vencer
seus medos? V.8-10
Conclusão: Por intermédio
de Deus, os salvos podem
dizer aos fracos: Seja forte!
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

S O L U Ç Õ E S D I V I N A S PA R A
PROBLEMAS TERRENOS

SEJA LIVRE PARA SONHAR
Texto: Gênesis 37.19
Mensagem: Pr. Luíz Claudio Robaina

Texto: Mateus 14:13-21
Mensagem: Pr. Ivan Xavier
Perguntas que podem ser feitas ao
texto:
1-Quais são as necessidades humanas
que o texto apresenta?

Perguntas que podem ser feitas ao
texto:
1-O que te impede de sonhar?

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; Evanilde;
Tereza Jussara; Fran Tavares, Zilda Campos,
Carlos e Eliete, Carlos (pai do Vitor), Dc.
Sidmar, Fernando Pereira, Serebias, Carlos
e Cláudio filhos do ir. Serebias, Adriano
e Marcela, Jezi (pai da ir. Vandete), Dc.
Judith, João Miguel, Marilza, Lucimar, Irene
Figueiredo, 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.”

2-Onde está o seu sonho?
2-De que forma Jesus as supria?
3-Como é o sonho de Deus?
3-Onde está a solução para os problemas Conclusão: Não deixe que nada te impeça
humanos?
de sonhar, nem decepções ou medo. Não
entregue seu sonho e não permita que
nada soterre nem prenda seu sonho. Seja
Conclusão: Cristo é a solução divina para livre para sonhar. Saiba que acima de seus
atender todas as necessidades humanas. sonhos, estão os sonhos de Deus para sua
vida. Você é livre para sonhar!
Você já o encontrou?
Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

IDA AO TEMPLO

CASADOS PARA SEMPRE

A Igreja não recebe dinheiro Durante o período da pandemia, a ida ao templo
cultuar com os demais irmãos ou participar da
do Estado para manter as suas para
EBD presencial é uma decisão pessoal (por conduta).
não se acha suficientemente seguro para ir ao
portas abertas. Quem doa são os Quem
Templo, pode acompanhar os cultos on-line. O mais
importante é que nenhum dos nossos membros deixe
membros que, generosamente, de se alimentar com a Palavra de Deus.
você vai pela manhã ou à noite, siga corretamente
tiram uma parte dos seus ganhos Se
as normas previstas pelas autoridades sanitárias
municipais.
para a obra de Deus.
- Nos períodos de pico da transmissão do vírus, vá
Q u e D e u s n o s a b e n ç o e alternativamente pela manhã ou à noite.
- Use máscara;
abundantemente para que - Higienize os sapatos na entrada do Templo;
álcool gel nas mãos;
t e n h a m o s s e m p r e o q u e -- Use
Observe o distanciamento social para se assentar ;
contribuir nesta parte.
- Evite contatos físicos (abraço, aperto de mão, beijo);
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- Observe o distanciamento durante uma conversa;
- Seja breve.
- Se está gripado, manteve contato com alguém com a
COVID, ou está doente, não vá ao Templo.
Que o Senhor nos abençoe para que a nossa Igreja
continue adorando a Deus e servindo aos amados
irmãos neste tempo de restrições.

João 14:13,14

Parabéns pra você...
Maria Elisa de Souza

11/abr

Ivanise de F. de Jesus

12/abr

Ione da Silva dos Santos

13/abr

Marta de S. P. da Silva Vidal 13/abr
Marcela Santos Moreira

14/abr

Gilberto da Rocha Chaves

15/abr

Fernando P. da Silva Júnior 16/ab
Zélia Cavalcanti de Souza

17/abr

“Ensina-nos a contar os nossos dias para
que o nosso coração alcance sabedoria.”
(Salmos 90:12)

EBD PRESENCIAL
EBD CLASSE ÚNICA
Domingo
08:45h ás 09:45h

Foi ministrada nesta segunda-feira (05-04).
Lição 3 - Papéis

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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