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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
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PEQUENOS GRUPOS
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195ª SEMANA

A BÍBLIA É O NOSSO ESPELHO
Os escritos sagrados deixados por Deus
na Bíblia tem o poder de revelar o secreto
e o escondido no coração. Quando nos
submetemos a ela com sincera devoção,
nossos pensamentos e concepções se ajustam
à vontade de Deus. Nessa comunhão, o Espírito
Santo trabalha para nos santificar e nos livrar
do velho homem, o qual está profundamente
enraizado no pecado.

forma como sou plenamente conhecido”. A
compreensão de Paulo é que ele ainda não
tinha visto tudo ou como tudo exatamente é,
mas mesmo assim ele insistia em continuar
crendo porque os seus olhos ainda veriam
a grandiosidade e a beleza da obra de Deus
em seu favor.
Quando você lê a Bíblia, pode ser que
você ainda não entenda tudo exatamente
como é, mas mesmo assim você deve
prosseguir caminhando e tateando pela fé,
até que se cumpra a plenitude da vontade
de Deus, conforme a nossa esperança de
ressurreição e vida eterna.

Hebreus 4:12 informa que “a Palavra de Deus
é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer
espada de dois gumes; ela penetra até o ponto
de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e
julga os pensamentos e intenções do coração”.
De acordo com esta revelação, o serviço
Na verdade, não é você quem lê a Bíblia,
prestado pela Palavra de Deus em nossas vidas
mas é a Bíblia que lê você, exatamente como
é penetrante e eficaz para liberar entendimento
num espelho em frente do qual você se
que se ajuste à vontade de Deus.
posiciona para conferir se a sua aparência
Neste sentido, as palavras que denotam está boa ou não. Se o espelho revelar algo
a ação de Deus neste texto são: viva, eficaz, da sua aparência ou na sua roupa, o lógico
afiada, penetrante, de dois gumes. Por essas se é que você se corrija. Da mesma forma,
ações se descrevem a luta entre o que somos quando você lê a Bíblia, não é você quem
e o que deveríamos ser à luz da boa, perfeita está lendo, mas sim o próprio Deus quem
e agradável vontade de Deus. Quem não se está lendo você. Se ele revelar que a sua
submete a esta ação poderosa não passa pelo conduta moral ou espiritual não está boa,
processo santificador.
é sábio que você faça as devidas correções.
Isto é crer na Bíblia como Palavra de Deus,
Por enquanto somos dependentes da fé
para que por ela sejamos transformados.
para acessar as revelações divinas. Paulo nos
diz em 1 Cor. 13:12 que “agora, vemos apenas
um reflexo obscuro, como em espelho; mas,
Pastor Ivan Xavier
então, veremos face a face. Agora conheço em
parte; então, conhecerei plenamente, da mesma
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
Durante o ministério terreno de Jesus ele nos deu
inúmeros exemplos de uma vida dedicada à oração. Não
somente ele viveu intensamente em oração, mas também
ensinou seus discípulos a orar, e deixou como legado dos
seus ensinos, que todos nós deveríamos fazer o mesmo.
A oração sincera, verdadeira, na comunhão com o Espírito
Santo, é reflexo de algo grandioso, maravilhoso até, que
revela o nosso amor e dependência do nosso Deus. Por
isso, a Igreja do Senhor deve fazer contínua e intensa
oração em todo o tempo.
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

ESTRADA ROMANA
Iniciamos dia 10-01 ( Domingo )
A Carta de Paulo aos Romanos manuscrita com duração de 6 meses,
com os seguintes irmãos:
Adenair Andrade de Jesus
Ana Lúcia Moura B. da Silva
Cliff Iuri de Souza Gonçalves
Glória Catarina de Souza Santos
Joanete Maria dos Santos
Nair de Almeida B. Adriano
Raquel da Silva Galdino A. de Jesus

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.

AVISOS
Previsão de Retorno do
Culto das 19 horas
Dia: 21/02 ( Domingo )
Mestrado ( Pr. Ivan ):
25/01 a 07/02 ( M/T/N)

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

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

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

MONERÓ

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

MINISTÉRIO ATOS

15 Participantes - 00 Visitantes

Tema: Da fraqueza tiraram

força

Texto: Hebreus 11:32-34
Quebra-gelo: O que mais
assusta você nesses tempos
de coronavírus?
Tr a n s i ç ã o : O a u t o r a o s
Hebreus destaca pessoas que
venceram grandes dificuldades
sem ter os meios necessários
Perguntas para discussão
nos PGM:
1-Você tem enfrentado muitas
dificuldades? Como as tem
vencido?
2-O que os heróis da fé citados
em Hebreus 11:32 tem em
comum?
3-De onde vem a força para
vencer as fraquezas? V.33,34
Conclusão:
A nossa força vem daquele
que tem todo o poder no céu e
na terra, por isso não devemos
nos dobrar diante das nossas
fraquezas.

Boletim Informativo

Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ (on-line)

EBD On-Line (19h / youtube)

Suas decisões de hoje definem como Lição 3
será o seu futuro
A ira de Deus contra a humanidade
Textos: Lucas 12:13-21
Oração
Mensagem: Pr. Ivan Xavier

Texto básico:
Texto devocional:
Perguntas que podem ser feitas do
Versículo-chave:
texto:

Romanos 1: 18-32
Efésios 2.3
Romanos 1.18

1- O que é ser rico para com Deus? V.21 A ira de Deus se revela do céu contra toda

impiedade e perversão dos homens que detêm
a verdade pela injustiça’’

2- Que risco corremos quando nos
apegamos às coisas mais imediatas? V.
18-20
Alvo da Lição: Ao estudar esta lição, você

terá condições de compreender a horrível
3-Como Podemos ‘’preparar’’ o nosso condição moral e espiritual da humanidade
sem Cristo, sua incredulidade e a ira justa de
futuro? V. 20,21
Deus contra o pecado.

Conclusão:

No futuro nós estaremos sofrendo (ou
comemorando) as decisões que tomamos
HOJE.

Oração

DÍZIMOS E OFERTAS

“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...
Beatriz Ferreira Vinagre

24/Jan

Paulo Roberto de J. Tavares

25/Jan

João Marinho de J. Neto

26/Jan

Ana Lúcia Moura B. da Silva 30/Jan

Em destaque
Deus não exige nem cobra o dinheiro
de ninguém. Aliás, Ele é o dono de todo
ouro e toda a prata deste mundo e do
universo.
O que temos, na verdade, não é nosso,
mas em última análise, pertence ao
Senhor.
O que é nosso é a atitude de dizimar, e
é isso que conta perante Deus.
Há pessoas que tem pouco nas mãos
mas mesmo assim devolvem a parte que
pertence a Deus . Outros há, contudo,
que tem em abundância mas não
honram a Deus nos dízimos e ofertas.
O que de fato Deus vê é a nossa atitude
em dizimar.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

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,Dc.Sidmar, Paul Tavares.

Valéria Pedroza Lima Mello

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.

30/Jan

EBD ONLINE
EBD DURANTE A PANDEMIA

Início: 21 de Fevereiro
Hora: 08:45 - 09:45h
e seguindo todas as normas de
segurança pública, estaremos
nos reunindo no Templo em
classe única. 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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