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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 LVII I Nº 421 14 de novembro de 2021.

O QUE É A IGREJA PARA VOCÊ?
Um local que você vai quando dá?
Um rol de membros onde consta o
seu nome? Nas suas prioridades é a
última da lista? Só participa quando
tem algum interesse particular? Algo
que você contribui financeiramente,
mas não quer muito envolvimento?
O que é a Igreja para você?
Na verdade, é tudo isso mesmo,
porque a Igreja é feita de homens e
mulheres imperfeitos, chamuscados
pelo pecado (um tição tirado do fogo
– Zac. 3:2), mas apesar disso, no
íntimo, o que vale é o fato de você
ter-se batizado e aceitado o desafio
de seguir a Jesus pela fé. Não sei se
você está consciente disso, mas se não
está, deveria começar a refletir, porque
a Igreja de Cristo passará subitamente
por uma transformação indescritível,
quando o que é corruptível se revestirá
da incorruptibilidade e o que é mortal se
revestirá da imortalidade (I Cor. 15:52,53).
Avançando um pouco mais. O que é a
igreja para você? Você é um servo fiel de
Jesus Cristo e tem a sua igreja em alta
conta. Sem ela você não vive, quando
não vem aos cultos você sente falta, o
domingo sem igreja não é domingo.
Durante o auge da pandemia você
não podia frequentar, mas participou
dos cultos on-line, apesar de todas as
dificuldades nas transmissões. Agora
que tudo já está melhorando, você
voltou a se dedicar e a trabalhar nos
ministérios para a edificação dos seus
irmãos em Cristo, e isso traz para
você uma grande realização de vida.
Você é humilde, e apesar de ter posses
materiais ou formação universitária,
o seu coração não está nisso, pois

você vê o invisível e entende
perfeitamente que a vida terrena
é transitória e o seu destino
eterno é com Deus, por isso
você se sente como uma criança
quando deita para dormir à noite
e dorme o sono dos justos, pois
o Senhor dá aos seus amados o
devido descanso (Salmos 127:2).
O que é a Igreja para você? A
respo sta a esta pergunta está
na Bíblia e pode ser melhor
visualizada na parábola contada
por Jesus: “o Reino dos céus é
como uma rede que é lançada
ao mar e apanha toda sorte
de peixes. Quando está cheia,
os pescadores a puxam para
a praia. Então se assentam e
juntam os peixes bons em cestos,
mas jogam fora os ruins. Assim
acontecerá no fim desta era.
Os anjos virão, separarão os
perversos dos justos e lançarão
aqueles na fornalha ardente,
onde haverá choro e ranger
d e d e n t e s ” ( M a t . 12 : 4 7 - 5 0 ) .
À luz desta singular parábola,
a pergunta inicial encontra
a sua verdadeira resposta.
O que é a Igreja para você?
Como você se vê dentro dela?
E que assim Deus nos abençoe
por sermos achados como servos
fiéis nos 57 anos de organização
d a I g r e j a Ba t i s t a e m G u a r a b u

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
236ª SEMANA

13- Participantes
00- Visitantes

Tema:
A GRANDE DECISÃO
Texto: Neemias 8:9,10
Quebra-gelo: Qual foi a
maior decisão que você tomou
nos últimos dias? Valeu a
pena ter tomado esta decisão?
Transição: O povo tinha sido
orgulhoso, tinha abandonado
ao Senhor, tinha adorado
outros deuses, estavam longe
do Senhor. Agora era hora de
ir além da reconstrução dos
muros, era a reconstrução
da vida com Deus.
Perguntas para discussão
nos PGM:

Pastor Ivan Xavier

1- Algum dia Deus falou
ao seu coração através da
leitura da Bíblia? Conte
como foi essa experiência.

Quais os benefícios da Oração? Um dos grandes benefícios da oração é
conhecermos melhor a Deus. Mas isso é apenas mais uma das muitas dádivas que
chegam à vida de quem se dedica à oração: saber que Deus responde (Jeremias
33:3); saber que Deus cuida (Pedro 5:7); saber que Deus nos livra dos medos
(Salmos 34:4); receber a paz que guarda a mente e coração (Filipenses 4:6-7);
receber misericórdia e graça nos momentos de necessidade (Hebreus 4:16).

2- Que nota (de 0 a 10) você dá
si mesmo para a sua dedicação
a e leitura e conhecimento
da Palavra de Deus?
O que te levou a dar
esta nota? Compartilhe.

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

3-O que nos impede de
ter uma vida dedicada e
dirigida pela Palavra de Deus?
Conclusão: Quando
tomamos decisões ao lado
do nosso Deus e permitimos
uma reconstrução em
nossas vidas, com certeza
a obra será realizada com
sucesso, pois o construtor
e o nosso próprio Deus.
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Pedidos de Oração
CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

CULTO DE ANIVERSÁRIO
A DEUS HONRA, GLÓRIA E LOUVOR

CULTO DE ANIVERSÁRIO
A DEUS HONRA, GLÓRIA E LOUVOR

Boas-vindas: Pr. Luíz Cláudio Robaina
Prelúdio cantado: Vem Essa é a Hora
da Adoração
Oração inicial: Pr. Luíz Cláudio Robaina
Cânticos: A Ele a Glória / HCC 422Como Agradecer
Leitura Bíblica Alternada: Salmo 111:10;
Salmo 79:9; João 4:24; 1 Crônicas 16:34.
Participação Especial: Coro Elos
Dedicação de dízimos e ofertas
Cântico: Vem de Ti Senhor
Oração de consagração
Oração de Intercessão
Cântico: Santo Espírito
Mensagem: Pr. Leandro Barros (IB. New
Hope)
Oração
Poslúdio Cantado: Te Agradeço

Boas-vindas: Ministério de Louvor
Prelúdio cantado: Jesus em Tua Presença
Oração inicial: Ministério de Louvor
Cânticos: Santo, Santo, Santo / HCC 344
Firme nas Promessas
Leitura Bíblica Alternada: Salmo 95:6; 2
Samuel 7:22; 2 Samuel 7:22; 1 Crônicas
16:34.
Dedicação de dízimos e ofertas
Cântico: Tempo de Festa
Oração de consagração
Cântico: HCC 236- Sim, com Certeza
Oração de Intercessão
Mensagem: Pr. Ivan Xavier
Oração e Bênção
Poslúdio Cantado: Tú És Bom

DÍZIMOS
E OFERTAS
Em destaque
Os dízimos e ofertas são
parte importante da nossa
intimidade com Deus e são
praticados há muito tempo
pelos servos do Senhor,
como por exemplo: Abraão
que entregou dízimos a
Melquisedeque (Gênesis
14.17-20). Após a morte de
Jesus e sua ressurreição ao
terceiro, quando a Igreja se
organizou, a história revela
que os cristãos continuaram
com a prática de honrar
ao Senhor com seus bens.

EBD EM AÇÃO

Pelo despertamento espiritual da
Igreja; pelo pastor Ivan e família;
recuperação da irmã Talita, pelos PGM;
pelos líderes e líderes em treinamento
de PGM; Pr Luiz Cláudio e família;
por conversões; pelos adolescentes e
jovens; pelos idosos da nossa Igreja,
Cícero Galdino (pai da ir. Raquel);
Leocina, Lauzira; Maria das Neves;
Thereza Ruas; Jathir; Tereza Jussara;
Serebias, Rodrigo Tavares (filho da ir.
Dalva), ir. Waldete, Wanessa (filha da ir.
Waldete), Sebastião (pai da ir. Sandra),
Ir. Ester Penha, Missionária Haniele, Dc.
Iracy Rosa, Ir. Marlene Vale, Danielle
(sobrinha da ir. Eliane), Maria Aparecida
Ramos, ir. João Figueiredo; Patrícia (filha
do ir. João Marinho), Ir. Eliane Moraes,
Maria Elisa, Dc. Josias, enlutados
e contaminados pela COVI D -19.
“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...
Letícia Joana dos Santos 14/nov

PLANEJAMENTO 2022

Jéssica Souza de Paiva

17/nov

Mariane N. Gonçalves

20/nov

Desde o ventre materno
dependo de ti; tu me sustentaste
desde as entranhas de minha
mãe. Eu sempre te louvarei!
(Salmos 71:6)
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