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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 LVI I Nº 03 I 19 de janeiro de 2020.

COMO EXPERIMENTAR A PAZ EM MEIO AS TURBULÊNCIAS

A paz é um estado de alma,
quando desfrutamos plena confiança
em Deus, mesmo em meio às
turbulências mais ruidosas da vida.
A paz não é ausência de tempestade;
é o senso da presença protetora
de Deus em meio à tempestade.
Num mundo marcado pela guerra,
ferido pelo ódio e encharcado de
aflição, nós podemos experimentar
a paz de Deus, que excede todo o
entendimento. Em vez de vivermos
estrangulados
pela
ansiedade,
podemos ser protegidos pela paz. A
paz de Deus é a sentinela que
guarda a nossa mente e o nosso
coração, a nossa razão e os nossos
sentimentos.

descanso
em
virtude
desse
relacionamento. A paz com Deus
é a causa, e a paz de Deus é o
resultado. A paz de Deus substitui a
ansiedade, quando nas turbulências
da vida, deixamos de olhar para
as circunstâncias para adorarmos
a Deus por quem ele é e rendermos
graças a ele pelo que ele faz.
Adoração, petição e gratidão são os
remédios divinos para a ansiedade, e
a paz de Deus é a cura que invade
a nossa mente e o nosso coração.
Você, portanto, não precisa viver
atormentado; pode experimentar
agora mesmo a paz de Deus, que
excede todo o entendimento. É dessa
paz que Jesus está falando com seus
discípulos, na mesma noite em que
foi traído por Judas Iscariotes. Foi
na mesma noite em que enfrentaria
a mais renhida das batalhas, uma
batalha de sangrento suor no jardim
do Getsêmani; a noite em que Pedro,
covardemente o negaria, enquanto
sofria cusparadas, açoites e escárnios
nas mãos do sinédrio judaico.
Naquela noite seus discípulos
se dispersariam e Jesus seria
sentenciado à morte pelo crime de
blasfêmia. Oh, o pastor ferido, está
consolando as ovelhas! Oh, o nosso
glorioso Redentor está deixando
para nós, a sua paz.

A paz de Deus é diferente
da paz com Deus. Esta fala de
um relacionamento certo com
Deus; aquela, de um sentimento de

Essa paz é diametralmente oposta
à paz que o mundo dá. A paz que
o mundo oferece é uma trégua
que sacrifica a verdade, esconde a

“Deixo-vos a paz, a minha paz
nos dou; não vo-la dou como a
dá o mundo. Não se turbe o vosso
coração, nem se atemorize” (Jo
14.27).
Jesus está no Cenáculo, junto
com seus discípulos, na antessala de
seu martírio. Longe de estar
perplexo e intimidado pelos atrozes
sofrimentos que deverá enfrentar,
está acalmando o coração de seus
discípulos. Uma das promessas mais
consoladoras que Jesus ministra a
eles é esta: “deixo-vos a paz, a minha
paz vos dou”.

justiça e aliança-se com o pecado. A
paz que o mundo dá é um arremedo
de paz. Mas, a paz que Cristo dá
é verdadeira. Ela nos coloca num
relacionamento certo com Deus, com
o próximo e com nós mesmos. Essa
paz não é costurada nos bastidores
ensombrecidos da iniquidade, mas
foi selada na cruz do Calvário. É
a paz que coloca os nossos pés
no caminho da santidade. É a paz
que nos leva a amar até mesmo os
nossos inimigos. É a paz que aquieta
a nossa alma até mesmo nos vales
mais escuros da vida. É a paz que
reina em nós, mesmo quando o
nosso corpo está sendo surrado
pela enfermidade. Esta paz não nos
abandona nem mesmo quando
cruzamos o vale da sombra da
morte. A paz que Cristo dá é a paz
que triunfa sobre o medo, vence
nossas angústias e nos equipa
para vivermos vitoriosamente todos
os dias da nossa vida.
Você já conhece essa paz?
Está tudo bem com sua alma?
Há descanso em sua mente? Há
refrigério em seu coração? Você já
foi reconciliado com Deus e já
desfruta, portanto, da paz com Deus?
Você já tem sido inundado com as
consolações divinas e, por isso, já
tem bebido dessa fonte inexaurível
da paz de Deus?
Extraído
Rev. Hernandes Dias Lopes

PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES (PGM) DA IGREJA BATISTA EM GUARABU
LOCAL

LIDER EM
TREINAMENTO

LIDER

ENDEREÇO

DIA/HORA

Guarabu

Adriana Pereira

Paulo Silva

R. Crundiuba, 423

Recesso 17/12 a 21/01/20

Jd. Carioca I

Dc Judith

Dc Adenair

R. Zurique, 63

Recesso 17/12 a 21/01/20

Jd. Carioca II

Dc Alcides Jorge

Dc Manoel Sales

R. Jaime Cabral, 49

Recesso 17/12 a 21/01/20

Jd. Carioca III

Dc Glória Catarina

Dc Paulo Ribeiro

R. Tupirama, 263

Recesso 17/12 a 21/01/20

Moneró

Dc Paulo Freire

Edna Fraga

R. Alteia, 120

Recesso 17/12 a 21/01/20

Jardim Guanabara

Diego Albuquerque

Francisca (Lusa)

R. Dom Antônio
Macedo, 91/101

HFAG

Dc. Paulo Freire

Paulo Silva

Est. Galeão, 4101

Recesso 18/12 a 21/01/20

Embaixadores do Rei

Dc. Paulo Ribeiro

Paulo Jr.

IBG

6ª/18h30min.

Ministério Atos

Pr Luiz Cláudio

IBG

6ª/19h30min.

Atividades Semanais

Atividades Mensais

DOMINGO:
08h – Reunião de Oração
09h – EBD
10h15min – Encerramento da EBD
10h30min – Culto Matutino
18h - EBD (Jovens e Adolescentes)
19h – Culto Vespertino

Reunião do Cons. Adm. Eclesiástico
4ª Quinta-feira – 19h30min

TERÇA-FEIRA
15h – Reunião de Oração MCM (EM RECESSO)
15 às 18h - Gabinete Pastoral
QUARTA-FEIRA
15 às 19h - Gabinete Pastoral
18h30min - Desperta Déboras
19h30min – Reunião de Oração e Estudo Bíblico
QUINTA-FEIRA
15 às 19h - Visita Pastoral

Presidente:

Ceia do Senhor
1º domingo - 10h30min
Escola de Missões
3º Domingo - 18h

Recesso 17/12 a 21/01/20

VISITANTE...

Seja

BEM VINDO!!

“Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa
do SENHOR.” Sl 122:1

- Mulheres Cristãs em Missão (MR e Amigos
de Missões)
- Sociedade de Homens Batistas (ER)

Ministério Atos:

Ministério Atos (Jovens e Adolescentes)
19h30 - Sexta-feira [PGM]
19h00 - 2º Sábado do mês [Atos Talk]
18h00 - Todos os domingos - Classe
da EBD
19h00 - 4º Domingo [Culto] (confirmar)

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

MONERÓ

EMBAIXADORES

JD CARIOCA II

JD. CARIOCA I

Recesso até 21/01/20.
Texto:

Atos 2.41-43

Tema: “Seja uma igreja viva”
Quebra-gelo: Não vá apenas a
IGREJA, seja IGREJA! O que é ser
igreja?
Transição: Uma igreja viva
compartilha sua fé e isso que
acontece através de cada discípulo
vivendo o mandamento de Cristo.
Perguntas para discussão nos
PGM:
1. Qual seria a sua contribuição
para o crescimento do Reino de
Deus?
2. Cada novo discípulo precisa de
cuidados importantes para crescer
no conhecimento da fé. Você tem
dedicado tempo ao ensino da
Palavra a outras pessoas? O que
você faz diariamente que pode
mudar a vida de outras pessoas?
3. O que é necessário na vida de
um discípulo e de uma Igreja para
que sinais e maravilhas aconteçam?
Como isso tem sido uma realidade
na sua vida e na vida de sua família?
Conclusão:
TIRE UM TEMPO PARA ORAR COM
SEU PGM PARA PEDIR A DEUS
SABEDORIA PARA TORNARMOS
UMA IGREJA VIVA PARA O DEUS
VIVO!
“Ora, àquele que é poderoso
para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo
que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós
opera.”
Efésios 3.20

(confirmar)

SEXTA-FEIRA
19h30min - Ensaio do Coro Elos

Pr Ivan Xavier

Culto Administrativo
4º Domingo - 10h30min

de

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
143ª SEMANA

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Natalino Pereira de Souza Filho
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Igreja Batista em Guarabu
MATUTINO - 10h30

VESPERTINO - 19h

Prelúdio
Boas-vindas
Chamada à Adoração

I Crônicas 16.11

ESTAMOS NA PRESENÇA DO SENHOR...
...PARA LOUVÁ-LO.
Hino 401CC 			
Oração
Leitura Bíblica			
Oração de Intercessão

Logo de manhã
Salmo 5.1-7

Cada um dê conforme determinou em seu coração, não
com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá
com alegria.
2Coríntias 9:7
Hino 433 HCC
Dedicação de Dízimos e Ofertas
Oração de Consagração
Crianças nos caminho do Senhor

Usa, Senhor

Prelúdio
Gurabu em ação
Boas-vindas
Chamada à adoração

Berçário: (0 a 2 anos)
M: Nilza \ N: Silvana

Salmo 139.7

BOM É ESTARMOS NA PRESENÇA DE DEUS...
...POIS SUA PRESENÇA NOS ENCHE DE LOUVOR
Hino 64HCC
Glorioso é Tu, Senhor alternado com
leitura Bíblia 1Crônicas 29:13
Leitura Bíblica			Salmos 145.14-21
Oração de Intercessão
...SUA PRESENÇA NOS TRAZ SEGURANÇA
Dedicação dos Dízimos e Ofertas
Hino 25HCC		
Oração

Crianças no caminho do Senhor
Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e
grande será a paz de suas crianças.
Isaías 54:13

Oração 					
Mensagem 			
Pr Luiz Cláudio
Oração
Poslúdio

Oração pelas crianças
Mensagem
Oração e Bênção Apostólica
Poslúdio

Pr Luiz Cláudio

Em destaque
CURSO DE SOM

MINISTÉRIO ATOS

Curso de som e data show: vagas
limitadas para os interessados em
ajudar no som e no multimídia da
Igreja. Inscrições em janeiro somente
com Raquel ou Alcides Jorge.
MANANCIAL
A Escola de Missões tem o alvo para
as famílias da IBG em 2020, que todas
usem o livro Manancial de meditações
diárias no culto doméstico. Se ainda
não tem adquira por R$13,00 reais com
a irmã Adenair ou Cliff.
DÍZIMOS E OFERTAS
A nossa motivação ao devolver
o dízimo não é conseguir bênçãos
materiais de Deus, mas expressar
gratidão e adoração pelas dádivas
recebidas. Deus não faz troca com
ninguém. Existem igrejas que ensinam
a teologia da prosperidade, um tipo
de barganha com Deus. Mas Deus
não pode ser comparado a um fundo
de investimento, não é essa a relação
que Ele deseja ter com Seus filhos.
O Senhor nos ensina a ofertarmos
humildemente e em sinceridade, não
por ostentação ou interesse (Lucas
21:1-4).
A devolução dos dízimos e ofertas
coloca Deus e o homem em suas
devidas posições: Criador e criatura,
Doador e receptor, Deus e mordomo.
Nada é nosso, devolva com Amor
o que lhe é pedido! Deus Abençoe
sua atitude.

Olá galera, segue o link para o
Luau da juventude que será no dia
24 de janeiro. Mais informações
acesse e faça sua inscrição: https://
w w w. e - i n s c r i c a o . c o m / i b t a u a /
luaudajuventude
EBD

REUNIÃO E ASSEMBLEIA
REUNIÃO DO CONSELHO
Dia 23/01/20, às 19:30h
ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA
Dia 26/01/20, às 10:30h.

Data-Show:
M: Magno \ N: Lucas
Contagem de Numerários:
M: Eliete/Telma
N: Marilza/Rejane
Escala da Recepção:
M: Luciana
N: Veraneide
Escala de Vigilância Externa:
M: Francismar / Zelador
N: Paulo José Jr / Jairo
Dirigentes:
M / N: Dc. Adenair

Tu és fiel, Senhor

...SUA PRESENÇA DIRIGE NOSSOS PASSOS

“Cuidado para não desprezarem um só destes
pequeninos! Pois eu digo que os anjos deles nos céus
estão sempre vendo a face de meu Pai celeste”.
Mateus 18:10

Escala de Serviços

CULTO DE ORAÇÃO E
ESTUDO DA BÍBLIA
“Naqueles dias, adoeceu Ezequias
de morte. Veio a ele o profeta Isaías,
filho de Amós, e lhe disse: Assim diz
o Senhor: Põe em ordem tua casa,
porque morrerás, e não viverás.
Então, ele virou seu rosto para a
parede, e orou ao Senhor... Então
disse o Senhor Deus: Eu ouvi tua
oração e vi tuas lágrimas; eis que
te sararei; ao terceiro dia, subirás à
casa do Senhor. Acrescentarei a teus
dias quinze anos... (2 Reis 20:1,2,5,6)
A palavra de Deus diz
que a oração do justo pode muito
em seus efeitos (Tiago 5:16). Quando
o justo ora, a sua oração move a mão
de Deus.
A palavra justo quer dizer “íntegro”,
pessoa justa, fiel, que tem uma
vida reta, irrepreensível, e o rei
Ezequias era assim. Quando Ezequias
assumiu o seu reinado, ele não fez
como seus antepassados que agiram
mal diante de Deus, sendo idólatras,
infiéis, irreverentes, chegando ao
ponto de levantarem imagens
de ídolos, colocando-os no templo
do Senhor e acabando com o culto
ao Senhor Deus. Porém, Ezequias
foi diferente quando assumiu o seu
reinado. A primeira coisa que ele fez
foi reparar a casa de Deus derrubando
os postes ídolos, tirando os ídolos
da casa de Deus e restaurando o
verdadeiro culto a Deus.
Por isso meu querido irmão venha
Guerrear conosco em Oração, toda
quarta-feira, às 19:30h, temos nos
colocados de joelhos na presença
de Deus crendo que Ele fará
proezas em nosso meio, se aliste
hoje mesmo nesse exército !!!!

Pedidos de Oração
Pelo despertamento espiritual
na igreja; pelo pastor Ivan e
família; pelos membros afastados
da igreja; pelos PGM; pelos líderes
e Líderes em Treinamento de PGM;
Pelo Pr Luiz Cláudio e família; por
conversões; pelos adolescentes
e jovens; Pedro Marcolino da
Silva (pai do ir. Claudir); Cícero
Galdino dos Santos (pai da ir.
Raquel); Diego Fernandes; Edir
Leite (mãe da ir Adriana); Everaldo
(esposo Alizete); Leocina; ir.
Sérgio Adriano; Rosenilda dos
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair
Bastos, Silvia Maria da Conceição;
Lauzira; Maria das Neves; Tereza
Ruas.
”E será que antes que clamem
eu responderei; estando eles
ainda falando, eu os ouvirei”.
Isaías 65:24

Gabinete Pastoral
Gabinete:
Terça-feira: 15h às 18h.
Quinta-feira: 15 às 19h.
Visita Pastoral:
Quinta-feira: 15h às 19h.
(agendar na secretaria)

Parabéns pra você...
Nair do Nascimento
Rejane Nunes Paulino

23/jan

Beatriz Ferreira Vinagre

24/jan

Paulo Roberto J. Tavares

25/jan

OFERTA DE AMOR
O Ministério de Ação Social está
recebendo doações de alimentos
não perecíveis. Contribua!

Rua: Crundiúba nº 355 I Ilha do Governador I RJ I CEP: 21931-500 I Tel.: 2463-1166 I Fax: 3627-7541 I WhatsApp: 97279-7910
E-mail: ibguarabu@gmail.com I Site: www.ibguarabu.org I CNPJ: 34.148.312/0001-69

20/jan

Regina Célia Cunha de Sousa 20/jan

(ibguarabu)

