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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 LVII I Nº 407 01 de agosto de 2021.

ORANDO NO ESPÍRITO SANTO
Uma palavra poderosa de Deus
para os salvos está em Judas, que não
tem capítulos, só versículos. O autor
se revela como Judas, servo de Jesus
Cristo e irmão de Tiago (v. 1). De acordo
com (HALLEY, 1970, p. 597), houve dois
Judas no Novo Testamento: um dos
doze, Lc 6:16, e um irmão de Jesus,
M t 13 : 5 5 . E s t e ú l t i m o é g e r a l m e n t e
considerado o autor desta Epístola.
Ele se dirige aos amados de Deus
Pai e guardados por Jesus Cristo (v.1),
ou seja, também inclui a todos nós que
hoje vivemos na doce esperança do
Evangelho. Depois de alertar sobre os
falsos mestres infiltrados no meio da
igreja, ele exorta: “edifiquem-se, porém,
amados, na santíssima fé que vocês
têm, orando no Espírito Santo” (v. 20).
A palavra “edifiquem-se” na santíssima
fé revela uma reciprocidade de um irmão
para com o outro, destacando que a fé
em Cristo é for talecida no ambiente da
Igreja pela mesma fé que está no outro.
A ssim, a edif ic aç ão na fé acontece
onde há proximidade, interação,
convivência, troca de experiências.
E como está a reciprocidade com
a sua igreja ? Como está a sua fé ?
Ne s s es te m p o s de pande mi a, a
interação social diminuiu, mas não foi
de todo extinta. Temos cultos on-line
e presenciais para manter a chama
acesa e tanto quanto possível, devemos
manter contato um com o outro para
edificar a nossa fé. Além disso, hoje
em dia temos os celulares e facilidades

gratuitas que nos ajudam, e que
devem ser usados neste sentido.
Na mesma exortação,
Judas acrescenta um detalhe
muitíssimo importante: orar no
Espírito Santo. Todos os salvos
têm o Espírito Santo e podem
contar com o seu ministério
i n t e r c e s s o r. O E s p í r i t o S a n t o
não somente nos ajuda a orar,
como também sabe de todas
as coisas de que precisamos.
Primeiramente, o seu trabalho
nos salvos é convencer de que
somos justos (João 16:8), que
não há mais nada que nos
condene, pois nossos erros e
pecados foram todos perdoados
em Cristo (Rm 5:1). Além disso,
Ele nos ensina e nos lembra de
todas as coisas concernentes
ao Senhor Jesus (João 14:26).
Creia nisso, o Espírito Santo
tem uma vida superior para
você. Você é justo porque Deus
te deu este presente para você
viver uma vida semelhante a
de Jesus, e é neste ambiente
de perdão, de gratidão a Deus,
de alegria, de confiança e de
instrução divina que o salvo deve
orar no Espírito Santo, e deixar
que Ele lidere a sua oração.
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Tema:
BATALHE PELA SUA FÉ
Texto: JUDAS, v.1-25
Quebra-gelo: Diga
alguma coisa que você
quis muito e conseguiu.
Transição: O texto de
Judas, é uma exortação
a perseverar na fé
para obter a vitória.
Perguntas para
discussão nos PG M:

Pastor Ivan Xavier

1- Quais são os exemplos
que Judas usou que nós
Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore (Tiago 5:13). Feliz é o homem não devemos seguir. v.5-16
que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida,
que Deus prometeu aos que o amam (Tiago 1:12). Feliz é o incômodo que nos faz
buscar mais a Deus , e que contribui com o nosso crescimento espiritual. Não é que
gostemos de sofrer, mas se não temos como evitá-lo, que o façamos com dignidade. 2- O que é batalhar pela
Orar com fé é fruto da nossa esperança em algo bem melhor à frente: “O Senhor fé, à luz da exortação
dá força ao seu povo; o Senhor dá a seu povo a bênção da paz”. (Salmo 29:11). d e J u d a s ? v . 17 - 2 3
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

AVISO

FORMATURA DA ESTRADA ROMANA

3- Quem nos ajuda
nesta batalha? V.24,25
Conclusão: A vida
cristã é uma batalha cuja
vitória vem pela fé. Como
você a tem enfrentado?
Presidente:
Pr. Ivan Xavier

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

IGREJA EM AÇÃO
Prelúdio cantado - Digno é o Senhor
“Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos
da terra; tu fizeste o céu e a terra”
(Isaías 37.16)
Oração
Canto- Jesus, o plano Perfeito
Dedicação de dízimos e ofertas
Canto: HCC135- Cristo já Ressuscitou
Oração de consagração
Canto: Descansarei
Oração de intercessão
Formatura da Estrada Romana
Tu, porém, Senhor, no trono reinarás
para sempre; o teu nome será lembrado
de geração em geração. (Salmo 102.12).
Mensagem: Pastor Ivan Xavier
Celebração da Ceia do Senhor
Canto: Depois da Cruz
Oração
Em destaque

DÍZIMOS E OFERTAS

Ser dizimista e ofertante é sinal de
boa saúde espiritual. Nós, batistas,
decidimos onde os recursos
financeiros são aplicados. Também
mensalmente tomamos ciência se
o valor entregue foi sabiamente
aplicado, conforme as decisões da
Igreja. Tudo numa Igreja batista
é feito com decência e ordem,
conforme a Bíblia Sagrada. O cuidado
da Igreja nesta parte é para que os
membros se sintam tranquilos e
motivados a sempre contribuírem
financeiramente com o sustento e
o crescimento do Reino de Deus.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

AS CINCO PRINCIPAIS UTILIDADES
DAS ESCRITURAS
Texto: 2 Tm 3:10-17/4:1-5
Mensagem: Irmão Anderson Ramos
TÓPICOS DA MENSAGEM:
1. Útil para o ensino
2. Útil para a repreensão
3. Útil para a correção
4. Útil para a educação na justiça
5.Útil para aperfeiçoar e
habilitar o homem de Deus.
Conclusão: A Palavra de DEUS nos
ensina, nos exorta, nos corrige, nos
instrui, nos educa, nós aperfeiçoa e
nos habilita para toda obra de DEUS.

EBD
EBD EM
AÇÃO

CONGRESSO JOVEM

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;
Classe de Adolescentes em estudo e
preparação para o Batismo, Cícero
Galdino (pai da ir. Raquel); Leocina,
Lauzira; Maria das Neves; Thereza
Ruas; Jathir; Tereza Jussara; Serebias,
Marilza, Irene Figueiredo, Rodrigo
Tavares (filho da ir. Dalva), Sandra
Freitas, ir. Waldete, Wanessa (filha da ir.
Waldete), Sebastião ( pai da ir. Sandra), Ir.
Ester Penha, Missionária Haniele, Sandra
Freitas, Magno e Rafaela, Alacir Motta e
Magda Motta (mãe e irmã da Ir. Magaly),
Andrea (Mateus e Tiago), 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...
Evanilde Holanda Silva
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Iracy Rosa Pedroza
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Moisés Charles Pedroza
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Erivaldo Fraga da Silva
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Glória Catarina Souza Santos 05/ago
Maria das Neves M. Paulino

05/ago

Ana Beatriz Mariano Pereira

06/ago

Pâmela dos Santos Silva

07/ago

A g r a da - t e d o S e n h o r , e e l e
satisfará os desejos do teu coração.
(Salmos 37:4)

MISSÕES RIO
Aos domingos às 08:45, em
nosso canal do Facebook.
Hoje, lição 9: Edificai-vos uns
aos outros, do nosso livro
“Uns aos outros”, com Professor: Pastor Marco Aurélio.
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