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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 -

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus

ANO LVII I Nº 396 09 de maio de 2021.

FAMÍLIAS INSTRUÍDAS NA PALAVRA DE DEUS
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)
Em maio comemoramos o Mês da Família Batista.
Nesse ano o tema da nossa Igreja é: “Famílias
instruídas na Palavra de Deus”. Esse tema celebra
a Palavra de Deus como fonte de edificação para
as famílias cristãs. Na nossa divisa que se encontra
em Deuteronômio, capítulo 6 versículos 6 e 7,
o próprio Deus nos ordena a primeiro guardar
a sua Palavra em nossos corações para depois
ensiná-las aos nossos filhos. Aprender e ensinar
a Palavra de Deus aos nossos filhos e familiares
é um ato de amor e obediência a Deus “Amarás,
pois, o Senhor, teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de toda a tua força” (Dt 6.5).
Família é a primeira instituição criada por Deus,
projeto que nasceu no coração do próprio Deus.
Família é nosso maior patrimônio e o nosso primeiro
ministério! Família é um presente que o Senhor nos
deu e a melhor forma de cuidarmos dela é revestindo-a
da Palavra de Deus que é viva e eficaz. O Senhor diz:
“Assim será a palavra que sair da minha boca: não
voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo que a designei”. (Isaías 55.11)
Queridos irmãos e irmãs em Cristo, há poder na
Palavra de Deus. A Palavra do Senhor é verdadeira, Ele
é Fiel em tudo Confie no Senhor e declare a Palavra
de Deus na vida de seus filhos, esposa, marido e
todos os familiares. Abram o coração, e guardem a
Palavra de Deus e recebam através dessa obediência
todas as bênçãos e promessas que o Senhor já nos
fez. Obedecer a Palavra é viver debaixo da vontade de
Deus! O caminho de Deus é perfeito; a palavra do
Senhor é provada; é um escudo para todos os que
nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor?
E quem é rochedo senão o nosso Deus? Sl 18.30-31.
As famílias vêm sendo atacadas pelo mundo
inteiro, desde a sua criação o inimigo vem tentando
destruí-las. Como podemos superar as investidas
do inimigo? Essa resposta encontramos em Efésios
6.17, que nos ensina a nos revestirmos da Armadura
de Deus, por meio do capacete da salvação e a
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espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
JD. CARIOCA III
HFAG
Através da Salvação em Cristo e da leitura
da Palavra estaremos protegendo nossas
famílias dos ataques do inimigo. Vamos juntos
como Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo
fechar as brechas para que o inimigo não
JD. GUANABARA
prevaleça contra nós e contra as nossas famílias.
GUARABU
Deus tem promessas para todas as famílias
da Terra. Em Gênesis 12.3, disse Deus a
Abraão: “Abençoarei os que te abençoarem
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem; em
JD CARIOCA IV
EMBAIXADORES
ti serão benditas todas as famílias da terra”.
Vamos perseverar e confiar no Senhor, Ele tem
um plano e um projeto para todas as famílias da
Terra desde a sua criação. Ele é o nosso Deus da
Aliança, e o que eu e você devemos fazer é esperar
Nele, pois o que Ele prometeu irá se cumprir
JD. CARIOCA I
JD CARIOCA II
na sua vida e na minha também, pois Ele é fiel!
“Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o
Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia
até mil gerações aos que o amam e cumprem os
Seus mandamentos” (Dt 7.9).
O tempo aqui nessa vida passa rápido, por
isso dê prioridade e invista no que realmente é
importante: Amem a Deus e amem a sua família!
Dediquem o seu tempo a Deus cuidando da sua
10 Participantes - 00 Visitantes
família, que é o patrimônio mais importante da
vida e cubra-os com o amor de Deus que o
Tema:
vínculo perfeito. (Cl 3.14). Que sejamos famílias A N T E S D E O L H A R O S
abençoadas obedecendo sua Palavra, dando a
Deus o seu lugar de honra em nossas vidas e lares. OUTROS, OLHE PARA VOCÊ

MESMO.

Vamos juntos lutar pelas famílias!
Deus abençoe a todas as famílias da Igreja
Batista em Guarabu e de todo o mundo.

Anderson Ramos e Maria Aparecida Ramos
Líderes do Ministério com Familias IBG

Quebra-gelo: É mais fácil
julgar ou ser julgado? O
que você pensa sobre isso?
Transição: No texto, Jesus
nos ensina a regra de ouro
sobre julgar e ser julgado.
Perguntas para discussão
nos PGM:

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
Qualquer trabalho que envolva transformação espiritual de vidas só pode ser feito pelo próprio
Deus. Da nossa parte é preciso haver a esperança e a disposição para que isso aconteça, e
uma das formas que evidenciam que de fato queremos ser transformados pelo Evangelho
de Cristo é quando oramos. Nesse nosso relacionamento com Deus tem a exata medida do
quanto queremos ser parecidos com Jesus. Você deseja ser transformado por Deus para
transformar o mundo? Então, comece pela oração.
MAIO MÊS DA FAMÍLIA

Texto: Lucas 6:37-42

MINISTÉRIO ATOS

1- O que Jesus ensinou sobre
esse tema e que exemplos
ele usou? V. 37, 39, 41, 42
2-O que Jesus quis dizer
com “boa medida, calcada,
sacudida e transbordante”
e como aplicar isso na
questão em tela? V.38 (ver
também Mateus 18:23-35).
3-O que você aprendeu
do ensino de hoje?
Conclusão: A medida que
usamos para medir os outros
é usada para medir a nós
mesmos, por isso, antes de
olhar os outros, olhe para
você mesmo, e aplique a regra
de ouro ensinada por Jesus.
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Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

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 (pai da
ir. Raquel); Leocina; Dc. Adenair;
Nayllet (filha da Dc. Nair), Dc Nair
Bastos, Lauzira; Maria das Neves;
Thereza Ruas; Jathir; Evanilde; Tereza
Jussara; Fran Tavares, Zilda Campos,
Carlos e Eliete, Carlos (pai do Vitor),
Uma família instruída na palavra de Deus... 2-Fazendo escolhas que levem em conta Dc. Sidmar, Ir. Serebias, Vanessa (filha
aspectos morais, éticos e sociais.
da ir. Waldete), Dc. Judith, Marilza,
Lucimar, Irene Figueiredo, Rodrigo
1-... entende o projeto de Deus para sua vida.
3-Fazendo escolhas tendo em mente o aspecto Tavares (filho da ir. Dalva), Enlutados
e contaminados pela COVID-19.
de urgência é obediência.

CULTO NOITE 19H
FAMÍLIAS INSTRUÍDAS NA PALAVRA ESCOLHENDO O QUE ABENÇOA MINHA
FAMÍLIA.
DE DEUS
Texto: Gênesis19:12-17,22-29.
Texto: Deuteronômio 6:1-25
Mensagem:
Pr. Marco Aurélio Figueiredo
“A obediência a palavra nos livra do mal e nos
aproxima de Deus”.
1-Fazendo escolhas considerando respeito,
gratidão, companheirismo e cooperação.
Mensagem: Dc. Paulo Freire

2-... é obediente e guarda os estatutos e
mandamentos de Deus.

3-... tem uma visão Cristocêntrica para
atualidade e realidades vividas.
Conclusão- Através das instituições
Bíblicas podemos compreender o
mundo que nos cerca, suas armadilhas,
discernir os caminhos de bençãos e
maldições e e fazer o que agrada a Deus.
Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

Tudo aquilo que damos
tem um pouco de nós.
A intenção de agradar a
Deus, de servi -lo, de fazer
o seu Reino conhecido no
mundo vem junto quando
depositamos aos pés do
Senhor uma parte do que
Ele nos dá.
Se você ainda não despertou
para esse privilégio, pense
mais seriamente sobre isso.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

“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)

Conclusão-Escolhas acertadas geram um
ambiente de tranquilidade e paz no lar. A
família de Ló naufragou tragicamente porque
não agiu em conformidade com a seriedade
das circunstâncias. Cada membro da família
tomou decisões equivocadas e sem nenhuma
sabedoria. Que peçamos misericórdia
ao Deus eterno para que nos ensine a Douglas Romão de S. Neves 09/mai
fazer escolhas abençoadoras pra família e Lilian A. C. Aperibêncio
10/mai
que elas gerem no paz, amor, serenidade,
maturidade e prosperidade em todos os níveis. Renata Rolin de Carvalho
11/mai

MENSAGEIRAS DO REI

Parabéns pra você...

CASADOS PARA SEMPRE

Samanta C. da Silva Cruz

11/mai

“Este é o dia em que o Senhor agiu;
alegremo-nos e exultemos neste dia.”
(Salmos 118:24)
EBD INFORMA
“

EBD PRESENCIAL CLASSE ÚNICA
Iniciará nova revista dia 23 de maio,
com transmissão ao vivo na página do Facebook da nossa Igreja.

Foi ministrada nesta segunda-feira
(03-05). Lição 7 - Orando juntos.
“Ainda vos digo mais: Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus.
Pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles”.
(Mateus, 18.19-20)
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