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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 -
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Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVII I Nº 396 16 de maio de 2021.

FAMÍLIAS INSTRUÍDAS NA PALAVRA DE DEUS
“Mas o amor leal do Senhor, o seu
amor eterno está com os que o temem, e
a sua justiça com os filhos dos seus filhos,
com os que guardam a sua aliança e se
lembram de obedecer aos seus preceitos”
(Sl 103:17-18)
Como família já passamos por várias
provações e a misericórdia do Senhor
foi claramente derramada sobre nossas
vidas, não poderíamos ver de outra forma.
Passamos por lutas com enfermidade como
foi o meu caso, Osmar, que fui acometido de
um câncer, também, sofremos muito quando
nosso filho se afastou da presença do Senhor
Jesus nos trazendo muitas preocupações
e inúmeras outras situações adversas.
Ficamos “abatidos mas não destruídos”
como diz 2 Co 4:9b, jamais esmorecemos
na fé, porque tínhamos a convicção de que
“Aquele que em vós começou a boa obra à
aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo “ Fl 1:6.
Sempre procurando focar naquilo que
Deus com seu grande poder poderia
fazer por nós e trazer à memória todas as
bênçãos que Ele já havia nos concedido
por sua infinita misericórdia, e nunca
deixar que aos nossos olhos o problema
se tornasse maior que o seu grande Poder.
Em todos esses momentos difíceis,
a oração foi sem cessar e nos abriu as
po r t a s da v it ó ria e m C r i st o J e sus.

Não faltou união e diálogo entre nós,
JD. CARIOCA III
HFAG
quando um esmorecia o outro sustentava
conforme diz a palavra do Senhor em Ecl
4:12: “Um homem sozinho pode ser mais
facilmente derrotado, mas duas pessoas
JD. GUANABARA
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conseguem resistir. Um cordão de três
dobras não se rebenta com facilidade“.
Famílias, prestemos muita atenção
no significado desse versículo,
JD CARIOCA IV
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principalmente no que diz respeito à “Três
dobras“, que significa relacionamento
pautado no modelo divino em que deve
sempre haver a participação da primeira
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parte que é a principal e fundamental
“Deus”, aí está a grande e maravilhosa
22 Participantes - 00 Visitantes
diferença, o fardo se torna mais leve e paz
que excede todo o entendimento é real. Te m a : O Q U E T E N H O

OF E R EC I DO AO S E N HOR?

Diáconos Osmar e Rejane.

Tr a n s i ç ã o : J e s u s c h a m a
atenção dos seus discípulos
para uma viúva pobre que
coloca em prática o seu amor a
Deus. O texto nos fala de uma
entrega total e nos chama neste
dia a uma reflexão sobre o que
temos entregado ao Senhor.
Perguntas para discussão
nos PGM:

Quem ama Jesus ora! A oração nos aproxima de Deus e faz uma grande diferença
em nossas vidas, trazendo muitas bênçãos. Não dá para viver como cristão sem orar.
Quando oramos e convidamos o Senhor a fazer parte da nossa vida, estamos sendo
instrumentos em Suas mãos. Ele nos irá abençoar e orientar e no processo, também
seremos usados para abençoar quem nos rodeia. Quando oramos por oportunidades
para ajudar ao próximo, estamos sendo cooperantes com o Senhor e também, estamos
abençoando as nossas próprias vidas. Por isso Ore!!! Você já orou no dia de hoje?

EBD INFORMA

Texto: Marcos 12:41-44
Quebra-gelo: Na sua
opinião, você tem dado
ao Senhor o que lhe cabe?

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

CASADOS PARA SEMPRE

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
211ª SEMANA

MENSAGEIRAS DO REI

1- Para você, qual a razão
da viúva ter entregado
tudo o que ela tinha?
Compartilhe suas impressões
ao ouvir e ler este texto.
2-Compartilhe com o grupo,
ao seu ver qual a lição
que Jesus queria mostrar
para os seus discípulos?
3-Que tipo de fé esta viúva
tinha para entregar tudo. E que
tipo de fé as nossa entregas
demonstram que temos?
Comente.

Foi ministrada nesta segunda-feira (1005). Lição 8 -Acordo.
“Acaso andarão dois juntos, se não
estiverem de acordo?”
(Amós, 3.3)a

Presidente:
Pr. Ivan Xavier

Iniciará nova revista: “Uns aos
outros - série Serviço Cristão
dia 23 de maio, com transmissão ao vivo na página do
Facebook da nossa Igreja.

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

Nossa reunião de MR da IB. em
Guarabu dia (06-05) teve como
tema: Família plano perfeito de Deus.

Conclusão: Não é a quantidade
financeira que devolvemos
ao Senhor ou o excesso de
trabalho que exercemos em
nossa comunidade de fé,
mas sim como realizamos,
se com prazer ou com peso.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

Pedidos de Oração
CULTO NOITE 19H

FAMÍLIAS INSTRUÍDAS NA PALAVRA
DE DEUS, COMPREENDEM O
PERDÃO.

Texto: Hebreus 12:1-13

Texto: Cl 3.12-17

Mensagem: Pr. Ivan Xavier

OLHE PARA JESUS

Mensagem: Ir. Anderson Ramos
Perguntas que podem ser feitas ao texto:
1 - Po r q u e d e v e m o s p e r d o a r ?
2-O que acontece quando não perdoamos?
3-Existem limites para perdoar?
Conclusão- Famílias Instruidas na
Palavra de DEUS, compreendem o
perdão porque: Quem não perdoa não é
perdoado; a falta de perdão é uma prisão,
e atrasa o cumprimento das promessas
de Deus; não existem limites para perdoar.
O perdão não é uma escolha, mas sim
um Mandamento de Deus (Sl 103.2-4).

Reflexões a partir do Texto:
1-Abandone o seu pecado.
2-Persevere no propósito de Deus.
3-Tenha o seu foco em Jesus.
4-Seja disciplinado.
5-Ande em caminhos retos.
Conclusão: A vida cristã tem o seu
centro em Jesus. Para ser bem sucedida,
os nossos olhos devem estar nele.

Em destaque

DÍZIMOS E OFERTAS

No início da igreja em Atos 2:4445, as pessoas que se converteram
vendiam e distribuíam todos
os seus bens; quando Deus
instituiu na Lei, a décima parte
do que as pessoas produziam
para manutenção do templo,
e sustento da classe levítica
n o A n t i g o Te s t a m e n t o .
Podemos compreender que é
uma boa referência para nós
cristãos, contribuirmos com a
manutenção da obra do Senhor.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

MAIO MÊS DA FAMILIA

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; Classe de
Adolescentes em estudo e preparação
para o Batismo, Cícero Galdino (pai da ir.
Raquel); Leocina; Dc. Adenair; Nayllet (filha
da Dc. Nair), Dc Nair Bastos, Lauzira; Maria
das Neves; Thereza Ruas; Jathir; Evanilde;
Tereza Jussara; Fran Tavares, Zilda Campos,
Carlos (pai do Vitor), Dc. Sidmar, Serebias,
Marilza, Lucimar, Irene Figueiredo,
Rodrigo Tavares (filho da ir. Dalva),
Fernando Pereira, Fernando Pereira
Junior, Ir. Sandra Freitas, Ir. Ester Penha,
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...

Eliete Ferreira de M. Conceição

16/mai

Roberta Sueli D. de F. Fideles

18/mai

Alizeti dos Santos Lima

19/mai

Paulo Roberto F. Rodrigues

19/mai

Priscila Máximo F. Brito

22/mai

“O Senhor te abençoe e te guarde; o
Senhor faça resplandecer o seu rosto
sobre tie te conceda graça; o Senhor
volte para ti o seu rosto te dê paz.”
(Números 6:24-26)

MINISTÉRIO ATOS

Nesse tema vamos nos basear em: Ezequiel 47. Chega de vivermos um relacionamento raso com Deus, é tempo de
irmos mais fundo, e conhecermos a Ele
mais e mais. É tempo de termos um relacionamento mais íntimo com o Pai, mas
para isso é preciso se doar por inteiro e
mergulhar. E você, topa saber como? Vamos ir mais fundo!?
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