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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 380 17 de Janeiro de 2021.

O MELHOR QUE EU FAÇO, É SERVIR AO SENHOR.
“Pessoas vindas de outras cidades
vinham à Jerusalém para conhecer Pedro.
Todos diziam que o simples passar de
sua sombra sobre os era suficiente para
a cura. Não somente doenças do corpo,
mas enfermos do espírito eram libertos
também(At 5.12-16).
Não demorou e as lideranças do Templo
começaram a se incomodar e se juntaram
com saduceus e tramaram contra ele e os
demais apóstolos: “... Tomaram-se de inveja
e prenderam os apóstolos e os recolheram
à prisão pública” (At 5.17-18).
Durante à noite, estando os apóstolos
presos, um anjo do Senhor abriu as portas
do cárcere e os libertou (At 5.19). Você
talvez imaginaria que era hora de fugirem,
se esconderem ou de ficarem calados
até os problemas passarem. Mas não foi
isso que se passou na cabeça de Pedro e
dos demais apóstolos, ao contrário, eles
foram ao Templo para falar das coisas
maravilhosas que Deus lhes havia feito
(At 5.20-21).
Irritados, os líderes do Templo mandaram
guardas novamente atrás deles. Trouxeramnos diante das lideranças e o Sumo
Sacerdote acusou-lhes: “Expressamente
vos ordenamos que não ensinássemos
nesse nome; contudo, enchestes Jerusalém
de vossa doutrina; e quereis lançar sobre
nós o sangue desse homem Jesus (At 5.28).
Sem dúvida, tudo ficou tenso.
A situação era difícil, mas uma resposta
era necessária. Pedro, em nome dos
apóstolos, toma a palavra e gloriosamente
afirma:

“Antes importa obedecer a Deus que
aos homens” (At 5.29).
Diante deles estava a possibilidade da
morte, do martírio, da prisão etc.
Mas diante deles também estava a
oportunidade do verdadeiro propósito
da existência: morrer por amor a Cristo!
O que estava em jogo não eram
apenas alguns anos a mais de vida
na terra, conforto, ou algum tipo de
privilégio deste mundo. O que realmente
estava em jogo eram os valores que nos
conduzem à vida eterna.
Muitas vezes somos testados em
nossa fidelidade a Deus. Muitas vezes,
o mundo nos provoca, para nos ver
fracassar. O pior é que muitas vezes,
falhamos e fracassamos, deixando
com que nosso amor a Deus, nossa
fidelidade ao Reino, se vá embora como
água por entre os nossos dedos.
Importa obedecer a Deus - este é o
motivo que levou homens como Pedro
a viver por fé. Nada era garantido,
mas ele decidiu seguir na única coisa
realmente importante: viver e agradar
a Deus. Nunca se esqueça que você
também deverá fazer escolhas e algum
dia terá que dizer: Antes a Deus que
aos homens! Esteja preparado! Neste
dia, não abandone a sua fé!
Pr. Luiz Cláudio Robaina

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
Benefícios que a oração nos traz
Passar tempo com o Senhor produz tantos benefícios que não podemos passar sem
isso. Ele pode nos ajudar a resolver nossos problemas, responder nossas perguntas, aliviar
nossas tristezas, consolar-nos em nossa aflição, proporcionar-nos alegria, aproximar-se
do Céu e muito mais.
A oração altera as circunstâncias! É um dos meios que Deus usa para satisfazer as
necessidades e desejos de Seus filhos, desde que seja benéfico para eles e para os outros.
“Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que
quiseres, e vos será feito”. João 15:7
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.
EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de
cada família da igreja, para
atender ao isolamento social
solicitado pelas autoridades.

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

Dia: 21/01 ( quinta- feira ).
Hora: 19:00h
Local: Santuário
Previsão de Retorno do
Culto das 19 horas
Dia: 21/02 ( Domingo )
Seminário ( Pr. Ivan ):
25/01 a 07/02 ( M/T/N)

Radical Amazônia:
---------------------

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

JD CARIOCA II

MONERÓ

MINISTÉRIO ATOS

18 Participantes - 00 Visitantes

Tema: O SENHOR NO MEIO
DA CRISE

Texto: Isaías 6.1-8
Quebra-gelo: Compartilhe
com seu grupo um tempo
onde você sentiu o cuidado
de Deu sem sua caminhada.
Transição: Aprendemos
com Isaías sobre a presença
do Senhor no meio das
adversidades - “No ano da
morte do Rei Uzias, eu vi o
Senhor assentado sobre um
alto e sublime trono, e as abas de
suas vestes enchiam
o t e m p l o . ” - I s a í a s 6 .1
Perguntas para discussão
nos PGM:
1-Abra seu coração e
compartilhe como você está
diante destes dias desafiadores?
2-Como a experiência de
Isaías te motiva a viver e
fazer as coisas nestes dias?
3-Qual tem sido a sua maior
reflexão nestes dias?

AVISOS
Reunião do conselho AssemConclusão:
bleia Administrativa:

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

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
194ª SEMANA

Isaías mesmo passando por
momentos de adversidade
ele confiou no Senhor, e o
Senhor se Revelou para ele,
Busque ao Senhor e o nosso
Deus que é misericordioso
também se revelará a você.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ (on-line)

EBD On-Line (19h / youtube)

Servos não, amigos!
Textos: João 15:12-17 e João 21:15-19
Mensagem: Seminarista Cliff Gonçalves

Lição 2
Paulo e o evangelho
Oração
Texto básico:

Perguntas que podem ser feitas do Texto devocional:
texto:
1- Qual a diferença entre servo e amigo?
Jo 15:15

Versículo-chave:

Romanos 1:1-17
1 Corintios 15.1-11
Romanos 1.16

Pois não me envergonho do evangelho, porque
é o poder de Deus para a salvaçãode todo
2- Por que Jesus pergunta 3 vezes se
aquele que crê

Pedro o ama? Jo 21:15-17

3- As perguntas de Jesus para Pedro são
sempre seguidas de “Apascenta minhas
ovelhas”. O que significa essa ordem para
você? Jo 21:15-17

Alvo da Lição: Ao estudar esta lição, você
terá condições de compreender que todos
os que creem em Cristo pertencem a Deus e
são chamados a anunciar o evangelho aos
perdidos.

Conclusão:
Deus quer ser seu amigo, e te chama para Oração
apascentar as ovelhas Dele.

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; 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; 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...
Regina Célia Cunha de Souza .20/Jan
Rejane Nunes Paulino

23/Jan

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS
O Senhor já alertou na Bíblia sobre
como deve ser feita a entrega: “Porque
Deus ama ao que dá com alegria (II
Coríntios 9:7)”. É com esse sentimento
que o cristão
deve se colocar perante o Pai, em forma
de adoração por tudo o que Ele tem
dado para o seu sustento.
Dízimo é a décima parte dos
rendimentos que deve ser consagrada
ao Senhor, e nasceu não como uma
ordenança, mas sim como exortação a
um ato espontâneo, vindo do coração
do homem.
Por isso devemos contribuir com amor,
sabendo que todas as coisas vem do
Pai como bênção para nós.
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: 14
às 18h; quarta: 16 às 21h; sábado:
FOLGA; 15 horas de home-office.

EBD ONLINE
EBD DURANTE A PANDEMIA

Início: 21 de Fevereiro
Em caráter experimental
e seguindo todas as normas de
segurança pública, estaremos
nos reunindo no Templo em
classe única . De 8:50h às 9:45h,
horário reduzido, não se atrase.

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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