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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 369 01 de novembro de 2020.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
183ª SEMANA

ONDE VOCÊ ESTÁ?
“Em verdade vos digo: aquele que crê em mim fará
também as obras que tenho realizado. Fará coisas
ainda maiores do que estas, porque eu estou indo
para o Pai” (João 14:12)

Qualquer filho de Deus pode orar
por cura. Você não precisa ser pastor,
missionário ou diácono para pedir a Deus
com fé o que você precisa.
Como seu pastor eu lhes asseguro que
vocês podem orar pela cura uns dos outros
em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê?
Porque Jesus disse isso! O versículo em tela
diz que podemos fazer obras maiores do
que as que ele fez. Isso porque quando ele
estava entre nós fisicamente, ele só podia
estar num lugar de cada vez, e só podia
curar uma pessoa aqui e outra ali. Mas
agora, o Corpo de Cristo está espalhado
em todo o mundo e pode fazer muito mais.
Você é a Igreja de Cristo e faz parte
do seu corpo; se você crê, também fará
as obras que ele fez. Esta palavra é para
convocar você a assumir o seu lugar no
Reino de Deus. Se você é membro do
Corpo de Cristo, mas vive uma vida como
se estivesse separado dele, a sua fé será
pequena, porque o mundo é contrário às
coisas de Deus, e acaba por apagar a sua

fé e a sua convicção.
Nestes tempos sombrios, onde se ouve
à exaustão sobre morte, doença, incêndio,
atentados contra a vida, inversão de
valores, suicídios, drogas, imoralidade
sexual, terrorismo, perseguição aos
cristãos, falsos profetas, destruição da
família, tem-se a impressão que o mundo
virou de ponta cabeça, mas onde está o
povo de Deus? Onde você está?
Esta palavra do Senhor Jesus nos
exorta à ação, a fazermos as obras
que ele fez e fazê-las ainda maiores, a
começar dentro da nossa casa, na nossa
família. Por que não se faz? Falta decisão,
falta compromisso, falta entrega, falta
submissão a Cristo, o cabeça da Igreja.
Por isso convido você a viver hoje na
contramão desse mundo invertido, que
por falta do verdadeiro amor está sem
valores, sombrio e destinado à morte.
Convido você a ser de fato, Corpo de
Cristo, e a fazer a diferença neste mundo
para a salvação dele.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA
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JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

MONERÓ

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

MINISTÉRIO ATOS

30 Participantes - 02 Visitantes

Texto: 2 Coríntios 4:7-12
Tema: Tesouros em vasos
de barro.

Quebra-gelo: Qual é
o melhor lugar para se
Pastor Ivan Xavier guardar um tesouro?
Transição: No texto, Paulo
fala onde Deus guarda o
seu tesouro.

Perguntas para discussão
O culto de oração de uma Igreja do Senhor Jesus é fruto da obediência dos nos PGM:
seus membros à Palavra do Senhor. Ele mesmo disse para orarmos ao Pai quando 1. É certo guardar tesouros
tivéssemos necessidades (Lucas 18:1-8), nos ensinou como fazer isso (Mateus 6:9em vasos de barro? V.7
13), e o modo de orar (Mateus 7:7-11). Quando exercitamos a nossa vida de oração,
ganhamos confiança em nossa relação com Deus, bem como experimentamos que 2. Por que o ser humano é
a Palavra de Deus é verdadeira. Há muitos cristãos que ainda não se atentaram para chamado de vaso de barro?
ter uma vida de oração, mas hoje sentimos que a nossa Igreja precisa orar mais.
V.8-10
Você concorda?
3. Por que Deus guarda o
Atividades Semanais
seu tesouro em vasos de
DEMAIS DIAS:
DOMINGO:
barro? V.11,12
21:00h – Culto de Oração em
10h - CULTO ON-LINE
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE
QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

casa.

Conclusão:
A glória do tesouro que está
em nós é única e pertence
somente a Deus.

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)

O milagre da conversão
Texto Bíblico:

LIÇÃO 8
Maria, a bem-aventurada

2 Cor 4:1-6

Oração

LIÇÃO 9
O problema da idolatria
Oração

Perguntas que podem ser feitas Texto básico: Lucas 1:26-38 Texto básico: Isaías 44.9-20
ao texto:
Texto devocional:
Lucas Texto devocional:
Levítico
1:46-56
19,4
Versículo-chave:
1. De onde vem a conversão? V. 1,2
Versículo-chave:
Deus é espirito; e importa que
Pois,
desde
agora,
todas
as
os seus adoradores o adorem
2. O que impede a conversão? V. 3,4
gerações me considerarão bemem espírito e em verdade
aventurada, porque o Poderoso
João 4:24
3. A quem deve o homem se me fez grandes coisas. Santo é
o seu nome.
Alvo da Lição: Ao estudar
converter? V. 5,6
Lucas 1:48-49
esta lição, você terá condições
de reconhecer quão inútil é
Alvo da Lição: Ao estudar confiar num objeto ou em algo
Conclusão:
esta lição, você terá condições que é fruto da imaginação,
de conhecer melhor quem foi da filosofia ou de crendices
O milagre da conversão é um Maria e qual o propósito de populares; e conscientizar-se
momento de iluminação em que Deus para a vida dela no plano de quão ofensiva é essa prática
aos olhos do Criador
o homem enxerga a Cristo como de salvação em Cristo Jesus.
o seu único e suficiente Salvador.
Oração
Oração

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, Silvia Maria
da Conceição; 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).
“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...

Janmilly V. P. Ferreira

01/nov

Luana S. Ferreira

02/nov

Thiago da Rocha Freire 05/nov

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

Como diz a Escritura: Todo
o que nele confia jamais será
envergonhado (Romanos 10:11).
“Honra o Senhor com os teus
bens, e com a primeira parte
de todos os teus ganhos; e se
encherão os teus celeiros, e
transbordarão de vinho os teus
lagares.” – Provérbios 3:9,10.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

IDA AO TEMPLO
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.

EBD ON-LINE

Reunião hoje!
Após a ceia, será feita reunião
com o corpo diaconal, para
tratar sobre os horários de
uso do templo.

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

Ceia do Senhor transmitida online e presencial do nosso Templo.
HOJE, às 10 horas. Lembre-se de
providenciar os elementos (pão e
cálice).

CULTO NAS FAMÍLIAS

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