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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 14 I 05 de abril de 2020.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
153ª SEMANA

ABRIL MÊS DA ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL

CHAMADA PARA SERVIR
“Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo” Efésios 4:12
O “aperfeiçoamento dos santos” é um dos
grandes propósitos da Igreja (Efésios 4.12-16). Nós
não nos reunimos somente para cantar louvores e
ouvir pregações. O objetivo por trás de tudo isso
é crescermos.
Edificação do corpo de Cristo – “Para a
edificação do corpo de Cristo”(Ef 4,12). A igreja
de Cristo precisa ser edificada. Quem edifica a
igreja? O próprio Cristo, o dono da igreja (Mt
16.18). Quando ele diz: “edificarei a minha igreja”,
ele deixa claro que a igreja é sua posse e que ele
zela cuidadosamente por ela, para que cumpra
seu propósito na história: Um povo para louvor
e glória de Deus.
As verdades de Deus precisam ser assimiladas
por toda igreja. Precisamos estar firmados nas
mesmas verdades.
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meio dela podemos conhecer o Senhor a quem
servimos.
O verdadeiro discípulo de Deus tem amor à sua
Palavra e, por isso, permanece nela.
Que haja disposição dos líderes para ensinar
e motivar. As futuras gerações precisam ver na
Igreja um lugar de crescimento, amparo, amor,
fé e futuro.
Albert Einstein disse certa vez: “Quando jovens,
aprendemos. Quando velhos, entendemos”. É por
isso que os mais velhos devem compartilhar seus
conhecimentos e ensinar os mais jovens.
Tenho dito sobre o quanto é importante
formarmos novos líderes, principalmente por
conta do momento em que vivemos.
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Diante disso, é fundamental que nos
comprometamos com a Palavra do Senhor, que a
estudemos diligentemente, porque somente por

EMBAIXADORES
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MINISTÉRIO ATOS

24 presentes;
MONERÓ

CULTO MANHÃ

CULTO NOITE

Texto:

Texto:

I Cor 5:6-8

1 Pedro 3:8-12

Tema: Pães sem fermento

Tema: Você é o que você fala.

Quebra-gelo: Uma laranja podre no cesto estraga as
demais? O que você acha?

Quebra-gelo: Você sempre fala o que pensa ou
pensa antes de falar?

Transição: O texto é uma advertência sobre coisas
que podem estragar a vida cristã.

Transição: O texto de 1 Pedro reforça a ideia de
que o que falamos colabora com o bom testemunho
cristão.

Perguntas para reflexão nas famílias:

Perguntas para reflexão nas famílias:

1. O que Paulo chamou de fermento velho? v.6
2. Na sua casa tem fermento velho? Enumere alguns
deles.
3. Como podemos nos livrar do fermento velho? v.7
4. A vida cristã é uma festa de pães sem fermento. V.8
Conclusão:
Um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada,
por isso devemos ser pães sem fermento.

1. Que cuidado deve ter aquele que deseja ter uma
vida amável e feliz? v.10-11
2. Que tipo de comportamento você deve evitar,
principalmente dentro de casa? v.9
3. Como tratamos os outros, em palavras e
comportamentos, tem efeito nas nossas orações? v.12
Conclusão:
Se você realmente deseja ser um cristão aprovado, você
precisa cuidar do que você fala.

Texto: Hebreus 11; 1Samuel
17:26,27; Mc 7:24-30; Jo 6:11, 11:41
Tema: Qual a vestimenta da sua fé?
Quebra-gelo: Você usa sempre
a mesma roupa em casa e no
trabalho?
Transição: Nos textos indicados,
a fé foi fundamental para vencer
desafios, mas cada situação exigiu
uma atitude diferente.
Perguntas para discussão nos
PGM:
1. Qual a característica da fé de
Abraão? (fé inquebrantável) –
Hebreus 11:17-19
2. E a de Moisés? (fé obediente) –
Hebreus 11:24,25
3. E a de Davi? (fé corajosa) – 1
Sm 17:26,37
4. E a da mulher de siro-fenícia? (fé
persistente) – Mc 7:24-30
5. E a do Senhor Jesus? (certeza
de dentro do Reino de Deus) – Jo
6:11; 11:41
Conclusão:
Saiba como vencer desafios,
vestindo a sua fé com a certeza
do Reino de Deus.

Atividades Semanais
DOMINGO:

MISSÕES MUNDIAIS

10h e 19h – Reunião da Família IBGuarabu
QUARTA-FEIRA:
19h30min – Reunião da Família IBGuarabu

“Alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente direi: Alegrem-se! Seja
a amabilidade de vocês conhecida
por todos. Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4:4,5).

EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de cada família da igreja,
para atender ao isolamento social solicitado pelas
autoridades.
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Natalino Pereira de Souza Filho e Hanna
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Culto Matutino

Culto vespertino
Quando Deus cuida

O véu
O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo
Mc.15:38
Oração

Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com
você e o protegerei, diz o Senhor
Jr. 1 :19
Oração de Gratidão

Leitura Bíblica:

Hebreus 9:1- 14

Cântico:

Jesus em Tua presença

Oração pelos Dízimos e Ofertas
Oração por aqueles que vivem em condições precárias e não podem
trabalhar
Não deixe nenhum véu separar você do amor e da presença de
Deus. Ele ama você e quer se fazer presente em sua vida
Celebração da Ceia

Leitura Bíblica
Canto 33HCC

Alto Preço

Deus cuidará de ti

Oração pelos Dízimos e Ofertas
Oração de Intercessão por nossos governantes e nosso país
Se Deus está cuidando de você, não importa o tamanhoda
adversidade
Canto 330 HCC

Cântico:

Jeremias 1:17 -19

Descansando no poder de Deus

Oração final

Oração Final

Em destaque
CEIA DO SENHOR

DÍZIMOS E OFERTAS
A fidelidade na contribuição dos
dízimos e ofertas permite à nossa
Igreja dar continuidade no seu
ministério em favor de todos os
membros. Contribua com alegria!

HOJE, às 10h, teremos a Ceia do
Senhor, que será celebrada nos lares
e orientada pelo Pr Ivan a partir do
Templo. Cada lar deve providenciar
o Pão e o Cálice.

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

EBD
Não deixem de estudar suas lições
da EBD! Encaminhem para os seus
alunos, incentivem seus familiares!

CULTO NAS FAMÍLIAS
CADA LAR UM TEMPLO, CADA REUNIÃO UM
CULTO, MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.

CULTO DE ORAÇÃO E
ESTUDO DA BÍBLIA
A nossa Igreja tem sido unida na
oração uns pelos outros. Além do
culto no Templo transmitido online,
a Comissão de Intercessão tem feito
um momento de oração, às 21h, por
intermédio do Grupo de Membros
IBG. Convidamos todos os nossos
membros a participarem.
NOSSO SITE
Visite o nosso site:
www.ibguarabu.org

Pedidos de Oração
Pelo despertamento espiritual
na igreja; pelo pastor Ivan e
família; pelos membros afastados
da igreja; pelos PGM; pelos líderes
e Líderes em Treinamento de PGM;
Pelo Pr Luiz Cláudio e família; por
conversões; pelos adolescentes
e jovens; Pedro Marcolino da
Silva (pai do ir. Claudir); Cícero
Galdino dos Santos (pai da ir.
Raquel); Diego Fernandes; Edir
Leite (mãe da ir Adriana); Everaldo
(esposo Alizete); Leocina; ir.
Sérgio Adriano; Rosenilda dos
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair
Bastos, Silvia Maria da Conceição;
Lauzira; Maria das Ne ves;
Thereza Ruas; Jathir; Lusa; Nair
Nascimento; Plínio; Ezequiel (filho
Diego/Janmilly); Teresa Jussara;
”E será que antes que clamem
eu responderei; estando eles
ainda falando, eu os ouvirei”.
Isaías 65:24

Parabéns pra você...
Daniel Bittencourt

06/abr

Elizeti da Silva Ferreira

06/abr

Jennifer Pedraça Nogueira 06/abr
Pedro Basílio Cardoso

08/abr

Maria Elisa de Souza

11/abr
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