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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 374 06 de dezembro de 2020.

ESTAMOS EM PANDEMIA, MAS O NATAL DE JESUS NÃO DEVE SER TÍMIDO
O pastor Jonh Piper afirmou certa
vez: “muitas vezes, os contos natalinos
podem ofuscar o nascimento de Jesus
Cristo para as crianças, o que deve servir
de alerta para os pais cristãos, para não
cometerem o erro de substituírem a
história do nascimento de Jesus por um
‘mito’ como o de Papai Noel”.
O problema está em contar uma
história fictícia como se fosse um fato:
“Papai Noel mora no Polo Norte”, “Papai
Noel voa com renas”, “Papai Noel deixa
presentes debaixo da árvore”. Apresentar
o mito como se fosse real é mentir para os
nossos filhos, o que não é bom para eles.
Há histórias ilustrativas que podem
ser usadas para falar com a imaginação
infantil, como é o caso das Crônicas de
Nárnia, de C. S. Lewis, ou as Parábolas
de Jesus, mas as crianças devem ser
alertadas de que são histórias ilustrativas,
com fundo moral.
De acordo com o Pr. John Piper, a
maior razão pela qual os pais devem
evitar ensinar seus filhos sobre o Papai
Noel é que este conto natalino ofusca
o verdadeiro significado do Natal. “Por
que um cristão que encontra em Jesus o
maior tesouro do mundo o comercializa
por qualquer outra coisa? Por que eles,
que vêem na vida, morte, ressurreição e
reinado de Jesus a mais incrível história
do mundo, contam outra história? Por
que eles substituiriam Cristo por um mito
patético e não evangélico como o Papai
Noel, cuja mensagem é: ‘seja bonzinho
para ganhar presentes’?”.
“Não seria esse comportamento uma
forma de priorizar o mito do Papai Noel
sobre a história de Jesus? Isso não seria
uma forma de fazer sucumbir a verdadeira
mensagem do nascimento de Jesus Cristo
frente ao sincretismo cultural?” Se Cristo
fica escondido e à sombra do Papai Noel

no coração dos nossos filhos, nós não
conhecemos o verdadeiro Jesus!”, afirmou
o Pr. John Piper.
De acordo com uma pesquisa publicada
no Journal of Cognition and Development,
em 2011, 83% das crianças até 5 anos
acreditam que o Papai Noel existe, o que
revela uma espécie de fracasso em nossa
missão de pais cristãos, porém Shane Pruitt
, diretor de Missões da Convenção Batista
do Sul do Texas, acredita que uma forma
saudável de falar sobre o Papai Noel para
as crianças é deixando claro para elas que
isso é apenas um conto, uma lenda.
“Essa opção permite que elas saibam a
verdade e ainda participem da diversão.
Eles não têm que ficar de fora em nenhuma
atividade da escola, podem tirar foto com
Papai Noel, podem assistir aos filmes e
ver as decorações nos shoppings sem
serem confundidos”, disse Pruitt ao The
Christian Post”. “Seja qual for a opção que
se adapte melhor à sua família, apenas se
certifique de que Jesus continue sendo o
foco número um”, enfatizou.
Assim, aproveite esse momento geral
de pandemia para ensinar a seus filhos e
netos que Jesus é o motivo do Natal, que
Ele era o prometido Filho de Deus. Que
cresceu como homem para morrer como
um homem sem pecado pela humanidade.
Ele morreu e voltou à vida três dias depois,
vencendo o pecado e a morte. Ele se
mostrou por 40 dias, subiu ao céu e um
dia voltará para o seu povo. Essa verdade
é muito mais fascinante do que viver ao
sabor das mensagens comerciais.
Pastor Ivan Xavier
John Stephen Piper é teólogo e pastor batista norte-americano.
Shane Pruitt é teólogo e Diretor de Evangelismo na Convenção
Batista do Sul, Texas, EUA.
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Texto: Ezequiel 9: 7-10
Tema: Ezequiel e a visão do
Templo profanado.
Quebra-gelo: O que
você acha das pichações
nos monumentos
públicos da cidade?
Agrada ou desagrada? .
Transição: No texto, o
profeta Ezequiel revela o
profundo desgosto de Deus
com a profanação do Templo
e da cidade de Jerusalém.
Perguntaspara discussão
nos PGM:
1O que contaminava o
Templo de Jerusalém? v.7,8.
2 Por que a cidade estava
cheia de injustiça? v.9.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

3 O Senhor Deus abandona

O profeta Ezequiel fez a seguinte oração: “Enquanto isso eu fiquei sozinho. Então o seu povo ou somos nós
prostrei-me com o rosto em terra, clamando: “Ah! Soberano Senhor! Vais destruir que o abandonamos? v.9,10.
todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? ” (Ezequiel: 9:9).
Vemos que esta oração era fruto de muita aflição no coração do profeta. Ele estava
vendo diversas mortes na cidade. Quem morria era culpado de diversos pecados. Mesmo
assim ele intercedeu pela misericórdia de Deus em favor dessas vidas. Além disso,
ele se humilhou perante Deus suplicando por elas. (prostrei-me com rosto em terra).
Em nossos dias, a Igreja do Senhor deve fazer o mesmo.
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

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

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

Conclusão: O Templo é
um lugar santo, símbolo
da presença de Deus, mas
quando é profanado, atrai
condenação e queda.
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ (on-line)

EBD On-Line (19h / youtube)

VOCÊ É AQUILO QUE VOCÊ ESCOLHE.
Texto: Ezequiel 14:12-23

Perguntas que podem ser feitas ao texto
1. O que acontece com quem é infiel para com
Deus? V.12-14
2. De que adianta ter boa liderança mas não
seguir seus exemplos? V.15-20
3. Como escapar dos quatro terríveis juízos que
vem contra a terra? V.21-23
Conclusão: Escolhas más atraem as maldições
sobre a terra e boas escolhas nos livram da morte.
Qual é a sua decisão?
Mensagem: Pastor Ivan Xavier

LIÇÃO 14
Islamismo
Oração
Texto Básico:

Hebreus 1.1-14

Texto devocional:
Versículo-chave:

Apocalipse 5.1-14
Apocalipse 5.12

“Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o
poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e
glória, e louvor.”
Alvo da lição: Ao estudar esta lição, você terá
condições de entender os motivos que classificam
as Testemunhas de Jeová como seita e combater
as heresias ensinadas por elas.
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,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), Saturnino
Santos; Lucia Santos; Vera Cunha; Valdemir
Vilarim; 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...

Samuel M Cunha Souza

06/dez

Carlos Antônio Tavares

08/dez

Nilza Maria F Brito

08/dez

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

IDA AO TEMPLO

Bem-aventurado é aquele ou
aquela que separa da sua provisão
mensal a parte que pertence ao
Senhor e o honra!

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.

Agindo assim demonstra que o que
tem vem de Deus e nada lhe faltará,
pois a Bíblia diz: “Já fui jovem e
agora sou velho, mas nunca vi
o justo desamparado, nem seus
filhos mendigando o pão.” (Salmos
37:25)
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

EBD ON-LINE
EBD DURANTE A PANDEMIA

A coordenação vem informar
que as aulas estão sendo
postadas no YouTube da Igreja.
Estamos estudando a revista
“Religiões e Religiosidades”.
Nos ajudem em oração.

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, às10 horas. Lembre-se de
providenciar os elementos (pão
e cálice).

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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