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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 LVI I Nº 368 25 de outubro de 2020.

Senhor, faça a sua vontade em minha vida.
Irmãos, em sua experiência de vida cristã,
Essa foi a primeira pista que encontrei,
quantas vezes já ouviu ou disse a frase “Senhor, depois disso, foi mais fácil encontrar respostas
faça sua vontade em minha vida”?
que trouxeram calma ao meu coração. A outra eu
Nas ultimas semanas, durante minhas encontrei em Miquéias 7:7, que vim a conhecer
orações, eu vinha conversado com Deus sobre após o estudo bíblico que faço com meus pais,
determinada situação em minha vida, e que se fosse o profeta nos diz: Eu, porém, olharei para o
a vontade Dele, que uma pessoa se afastasse de Senhor; esperarei no Deus da minha salvação; o
mim. Após uma ultima oração, eu entrei em contato meu Deus me ouvirá. Ora, se em minha oração
com essa pessoa e após uma conversa, optamos eu pedi que Deus fizesse sua vontade, por que
eu deveria temer? Miquéias, com esse versículo
por seguir caminhos diferentes.
me diz que devo esperar e confiar, pois Ele não
Eu entendi que esse resultado foi a resposta irá me desamparar.
de Deus ao meu pedido, mas, se essa foi de fato a
Irmãos, pedir que Deus faça sua vontade
vontade do Senhor, por que foi tão doloroso? Por
que foi tão difícil aceitar o que aconteceu? Com em nossas vidas nem sempre será fácil, arrisco
todas essas perguntas em mente, eu procurei em dizer que na maior parte das vezes não será.
minha memória, por alguma passagem ou versículo Nem sempre nosso desejo está alinhado com a
que as respondesse. Não encontre, ao menos, não vontade divina, e em muitos casos, é um fardo
pesado para carregar e nem sempre entendemos
de forma direta.
os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas
Como de costume, eu iniciei minha procura então, lembramos o que Jesus nos disse em
no livro de Salmos, onde sempre encontrei ótimos Mateus 11: 28-30.
conselhos. A princípio, minha busca foi infrutífera
Vinde a mim, todos os que estais
mas então me vi recitando o Salmo 23, eu costumo
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
brincar dizendo que este salmo cabe em qualquer
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de
situação, nesse caso em específico, “Ainda que eu
mim,
que sou manso e humilde de coração; e
andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria
encontrareis descanso para as vossas almas.
mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e
Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
o teu cajado me consolam”, minha mãe sempre
me ensinou que quando o salmista nos diz “nada
me faltará”, queria dizer não faltará nada mesmo,
nem bênçãos e nem aflições, mas Deus em todo
Thiago da Rocha Freire
momento estará ao nosso lado nos ajudando a
superar toda e qualquer provação.
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

É muito comum encontrar nas mídias sociais felicitações do tipo: “que Deus conceda a você
todos os desejos do seu coração”, mas a única condição verdadeira para que este desejo se
cumpra é se a pessoa a quem desejamos essa benção tenha uma vida transformada pelo
Evangelho de Jesus, se ela já nasceu de novo por obra do Espírito Santo, se seus desejos e
vontades estão submissos a Cristo, sendo Ele o Senhor absoluto da vida. Quando Jesus nos
diz: “eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no filho”
(João 14:13), Ele não está dando um salvo conduto para a pessoa pedir o que quiser, mas
esse “em meu nome” significa a rendição incondicional do nosso “eu” a Cristo, para que a
vontade dele seja a nossa, e assim o Pai seja glorificado no Filho.
Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO PRESENCIAL E ON-LINE
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO PRESENCIAL E ON-LINE
QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

DEMAIS DIAS:
21:00h – Culto de Oração em
casa.

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

MONERÓ

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

MINISTÉRIO ATOS

09 Participantes - 00 Visitantes

Texto: 1 Coríntios 3:10-17
Tema: Salvos como que pelo
fogo.
Quebra-gelo: Por que é tão
importante usar material de
primeira qualidade nas instalações
elétricas de uma casa?
Transição: No texto, o apóstolo
Paulo alerta os ministros sobre
o tipo de material utilizado na
construção espiritual.
Perguntas para discussão nos
PGM:
1. Quem é o alicerce da vida
espiritual? v.11
2. Que tipo de material devemos
usar na construção da nossa vida
espiritual? v. 12,13.
3. O que significa ser salvo como
alguém que escapa através do
fogo? v. 14,15
Conclusão:
Não devemos correr o risco de
ser salvo pelo fogo, pois o dia
revelará o tipo de material que
estamos usando em nossa vida
espiritual

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

Missionários em Trento, Itália:

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
182ª SEMANA

Radical Amazônia:
---------------------
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ ( presencial e on-line)

Deus quer usar suas fraquezas
Texto Bíblico:

EBD On-Line (19h / youtube)

Maria, a bem-aventurada

1 Cor 12:14-22 Oração

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

Lucas 1:26-381
Lucas 1:46-56

1. Existe um membro mais importante do
Pois, desde agora, todas as gerações me
que outro? V.14-17
considerarão bem-aventurada, porque o
2. Quem organiza os membros no corpo? Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o
seu nome.
V.18-20
Lucas 1:48-49
3. Os membros mais fracos também
são indispensáveis? Como isso acontece? Alvo da Lição: Ao estudar esta lição, você
V.21,22
terá condições de conhecer melhor quem
foi Maria e qual o propósito de Deus para
a vida dela no plano de salvação em Cristo
Conclusão:
Deus tanto usa os fortes como os fracos Jesus.
na sua obra. Não despreze suas fraquezas
pois elas podem ser muito úteis no Reino Oração
de Deus.
Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

Uma parte do que Deus nos
dá mensalmente é aplicado
na obra de Deus. Os nossos
dízimos e ofertas sustentam
financeiramente a Igreja.
Que o nosso Deus te abençoe
para que você possa sempre
contribuir (Malaquias 3:10,11)
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, Silvia Maria da Conceição;
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, Maria
do Carmo (esposa do irmão Cilas),
Eliete (esposa do irmão Carlos) e
Vivian.
“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...
Lúcia Maria G. Santos

30/out

Fábio Ricardo Mendes

31/out

EVANGELISMO NO HOSPITAL EVANDRO
FREIRE

A nossa Igreja homenageou os médicos no seu
dia entregando a eles um KIT evangelístico, com
uma carta do pastor, um folheto, uma Bíblia
branca, uma toalha de mão, caneta e mensagens
de gratidão pelo trabalho diferenciado desses
profissionais durante a pandemia.
A iniciativa veio da nossa missionária Ester
Penha, tendo o apoio da área de evangelismo
da nossa Igreja, na pessoa dos irmãos João
Marinho e do evangelista Cleber Travessa Jr.
A entrega ocorreu no dia 16 de outubro, às 14
horas.
A Deus toda honra e toda glória!

EBD ON-LINE

Venha participar da nossa
EBD On-Line aos domingos,
as 19h, no nosso canal no
YouTube. Nos vemos lá!

CULTO NAS FAMÍLIAS

CADA L A R UM T E M P L O ,
CADA R E U N I Ã O UM C U LT O ,
MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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