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IGREJA BATISTA

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 393 18 de abril de 2021.

O PROPÓSITO DA LEI DIVINA É A OBEDIÊNCIA
recebeu a Cristo com 35 anos de idade. (Eu recebi
a Cristo com 11 anos). Quando ele foi para Recife,
ele me ligava para fazer perguntas sobre a Bíblia.
Indiquei que ele frequentasse a Igreja Batista da
Capunga, onde os melhores pastores do seminário
Abril para os batistas brasileiros é o mês
de lá são professores da E.B.D. Ele está até hoje
da E.B.D: Escola Bíblica Dominical e no quarto
membro da Igreja e aluno de lá, e participa do
domingo comemoramos o dia da E.B.D. Sou
PGM nos lares. Meu irmão está com 65 anos.
educadora cristã há 33 anos e agradeço a Deus
Deus nos ama tanto que deixou uma
pela honra de ser chamada para este ministério.
bússola divina conosco para que esse
O capítulo 6 de Deuteronômio tem sido na minha
mundo que jaz no maligno não desviasse o
vida ministerial como um resumo estratégico da
cristão do caminho dos céus. A única coisa
missão do educador cristão, ensinar a Palavra de
que Deus exige é obediência à sua Palavra.
Deus de maneira sistemática e diariamente, não
Moisés trouxe os Livros da Lei para
sendo portanto uma atividade apenas dominical.
o povo de Israel, e nós temos registrado o
A Escola Bíblica Dominical cumpre uma das tarefas
P e n t a t e u c o n o A n t i g o Te s t a m e n t o .
pertinentes à Igreja de Cristo: Ensinar a Palavra de Deus.
No Novo Testamento, Jesus trouxe um novo
Ser aluno ou professor da maior escola do
mandamento, não para abolir os antigos, mas
mundo é um privilégio, e nossa missão como
para coroá-los. “Um novo mandamento vos dou,
cristãos é matricular cada vez mais e sermos
que vos ameis uns aos outros”...(João 13:34).
professores da E.B.D, mas da maneira que Deus
Se você me ama guarde os meus mandamentos,
nos ensinou: Diariamente nos lares os pais devem
ensinar a Bíblia aos filhos, em todos os momentos. disse Jesus (João 14:23). A Escola Bíblica Dominical
tem cumprido a missão dada pelo Senhor, que
Nasci num lar cristão, éramos 9 pessoas em casa.
foram as últimas Palavras Dele antes de ascender
Era uma mini congregação. Meu pai, diácono, fazia o
aos céus: Mateus 28:19-20 ...Ensinando-os
culto doméstico todos os dias, menos no domingo.
a guardar todas as coisas que eu vos tenho
Não podíamos trabalhar nos afazeres da casa, era
mandado. O propósito da Lei divina é que
o Dia do Senhor para ir à Igreja e descansar. A
sejamos obedientes a tudo quanto Ele mandar.
tarde meu pai saía para o Evangelismo. Quando
Sejamos servos fiéis.
alcancei a idade de junior passei a ir com ele.
“...E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu
coração; tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e
ao deitar-te e ao levantar-te”. (Deuteronômio 6:6-7)

Sempre tínhamos um diálogo no culto doméstico,
cada um dizia o que entendia e se compartilhava
a Palavra de Deus. Alguns irmãos não gostavam,
e demoraram a aceitar a Cristo; meu irmão só
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Educadora Cristã
Atividades Semanais

ABRIL MÊS DA E.B.D

Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos
escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos
santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor
nos predestinou para sermos adotados como filhos
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito
da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa
graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
207ª SEMANA
JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

08 Participantes - 00 Visitantes

Tema: DEUS ESCOLHEU
VOCÊ

Texto: Efésios 1:3-6
Quebra-gelo: Como foi
que você escolheu a sua
profissão?
Transição: No texto, o
apóstolo Paulo revela
como Deus nos escolheu
em Cristo.
Perguntas para
discussão nos PGM:
1- Quem nos escolheu?
V.3

Efésios 1:3-6

HORÁRIO DA SECRETARIA

ATIVIDADES SEMANAIS

DOMINGO:
08:45h - EBD PRESENCIAL CLASSE ÚNICA
Quarta-feira: de 16h00min às
09:00h- EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
10:00h- CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
21h00min.
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
Quinta e sexta-feira: de 08h00min às 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.
Terça-feira: de 14h00min às 18h00min.

sábado.

Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

2- Quando nos escolheu?
V.4
3-Para que nos escolheu?
V.5,6
Conclusão: Se você já é
salvo por Cristo, precisa
viver de acordo com a
escolha que Deus fez de
você.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

COMO PODEMOS IDENTIFICAR UMA APRENDENDO A ANDAR SOBRE A S
ESCOLHA DIVINA?
ÁGUAS
Texto: I Samuel 16.1-13
Texto: Mateus 14:22-33
Mensagem: Irmão Anderson Ramos
Mensagem: Seminarista Cliff Gonçalves
Perguntas que podem ser feitas ao texto:

Perguntas que podem ser feitas ao texto:

1-Primeiro lugar: A escolha Divina, tem a 1-Por que Jesus insistiu que os discípulos
iniciativa do próprio DEUS.
entrassem no barco e fossem adiante?
2-Segundo lugar: A escolha Divina, não julga 2-Por que os discípulos ficaram aterrorizados
a aparência e sim o seu interior.
quando viram Jesus?
3-Terceiro lugar: A escolha Divina, ela é 3-Por que você acha que Pedro afundou?
perfeita, soberana e está acima da vontade
dos homens.
Conclusão: As tempestades da vida estão
açoitando nosso barco. As dificuldades vêm
Conclusão: Nosso Pai Celestial não nos pede e batem à nossa porta. O mar revolto está
para entendermos a Sua natureza Trinitária. debaixo dos nossos pés, e Jesus quer nos
Ele pede que confiemos Nele e deixemos os ensinar a caminhar sobre as águas. Não
detalhes para Ele.
podemos esquecer de fixar nossos olhos Nele,
o autor e consumador da nossa fé.
Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

Aquele que supre a semente ao
que semeia e o pão ao que come,
também lhes suprirá e aumentará
a semente e fará crescer os frutos
da sua justiça.
Vocês serão enriquecidos de todas
as formas, para que possam ser
generosos em qualquer ocasião
e, por nosso intermédio, a sua
generosidade resulte em ação de
graças a Deus.

ESCALA DE SERVIÇOS
Recepção

1o. Domingo
M: Eliane Moraes
N: Ma. Geralda

4o Domingo
M: Mercedes
N: Rejane

2o. Domingo
M: Marilza
N: Judith

5o Domingo
M: Magaly
N: Irene/Marilza

(2 Coríntios 9:10,11)

3o. Domingo
M: Luciana
N: Veraneide/Talita

Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme
as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu
vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem
sabedoria alguma.”
(Eclesiastes 9.10)

RETORNO DAS MR’S

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, Dc. Judith, Dc.
Adenair, Adriano e Marcela, 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.”
João 14:13,14

Parabéns pra você...
Orni Ramos de Oliveira

19/abr

Shirley Pinheiro C. de Barros 20/abr
Carmen de Oliveira Santos

21/abr

Vandete Silva Ferreira

22/abr

Alcides Jorge Ferreira

23/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

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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