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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 379 10 de Janeiro de 2021.

QUE DAREI EU AO SENHOR POR TODOS OS
BENEFÍCIOS QUE ME TEM FEITO?
Ano de 2021. Deixamos para trás um ano
de fortalecer a sua obra entre os
dificílimo, que atravessamos com a ajuda homens. Depois de tudo que passamos,
de Deus. A pergunta agora é: que darei ao não é exatamente isso que devemos
Senhor por todos os benefícios que me tem fazer?
feito? (a mesma de Salmos 116:12).
Sim, Deus tem um propósito ao nos
Interessante é que este Salmo reflete poupar da morte. Ele deseja usar a
muito bem a realidade de hoje. No verso 3 todos nós na sua obra de salvação deste
ele diz: “as cordas da morte me envolveram, mundo. Você que foi poupado e que
as angústias do Sheol vieram sobre mim; agora está lendo estas linhas, deve agir
aflição e tristeza me dominaram”. Sheol, no como o salmista e ter atitudes coerentes
hebraico, é “sepultura, profundezas, pó ou com o grande livramento que o Senhor
morte”. Não foi exatamente esse cenário que te deu: “erguerei o cálice da salvação e
povoou o nosso imaginário na maior parte invocarei o nome do Senhor”(Salmos
do ano de 2020?
116:13).
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Mas aqui estamos nós, no começo de
Ano novo, vida nova, propósitos
mais um ano. Nosso olhar deve se voltar renovados para mais um ano de vida
MONERÓ
MINISTÉRIO ATOS
para frente e para o alto, pois afinal de vitoriosa. Que o Senhor te abençoe e te
18 Participantes - 00 Visitantes
contas, o Senhor nos poupou porque ele guarde em sua caminhada.
Tema: Vivendo em amor e
tem um propósito para os seus filhos no
seguindo bons exemplos
mundo. A resposta para a pergunta deste
Texto: 3 João 1-15
Pastor Ivan Xavier
editorial também está no Salmo 116:13:

Quebra-gelo: Quem você
considera um bom exemplo
para você? Fale como essa
pessoa é; descreva-a.

“erguerei o cálice da salvação e invocarei
o nome do Senhor”.
Erguer é coloca-lo no mais alto possível,
para que outros possam ver a grande
salvação que o Senhor nos concedeu.
Invocar o nome do Senhor tem o sentido

Tr a n s i ç ã o : O A p ó s t o l o
João faz citações de bons
e maus exemplos na Igreja.
Pe r g u n t a s
p a r a
discussão nos PGM:

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Quem ora pouco ou não tem o hábito de orar, ou quando ora, ora sem fé, tudo isso 1 . G a i o , e x e m p l o d e
tem relação com a falta de alimento do alto O coração fechado, a falta de comunhão com a m o r e s e r v i ç o – O q u e
Deus, a falta de fé para orar, nada mais são do que a falta de quebrantamento espiritual, podemos imitar dele? v.1-7
fruto da ausência de chuva que rega a terra e faz brotar o renovo do espírito.
Diótrefes, exemplo
Pense bem por onde anda o seu coração . Se você o submeter ao poder da Palavra e se 2.
que
deve
ser rejeitado - O
arrepender dos seus maus caminhos, e desejar ardentemente a presença de Deus, você
que ele fez de errado? v.9-11
terá dificuldade para deixar de orar.
Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)

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

Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Reunião do conselho
Assembleia Administrativa
Dia: 21/01 ( quinta- feira ).
Hora: 19h
Local: Santuário

3.
Demétrio, exemplo de
bom testemunho –O que é
um bom testemunho? v.12

Conclusão: A presença do
Previsão de Retorno do Culto amor de Cristo na vida da
sua Igreja inspira os bons.
19 horas
atender ao isolamento social das
exemplos e descarta os maus
Dia: 14/02 ( Domingo )
solicitado pelas autoridades.
exemplos . Siga, pois os
Seminário ( Pr. Ivan ):
bons exemplos da sua Igreja.
25/01 a 07/02 ( M/T/N)

QUARTA-FEIRA:
Ficarão restritos aos lares de
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL cada família da igreja, para
QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró

AVISOS

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

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

Radical Amazônia:
---------------------
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Pedidos de Oração

SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ (on-line)

EBD On-Line (19h / youtube)

Aquele que faz a vontade de Deus.
Texto: I João 2:15-17

Lição 1
Chegamos a Roma!
Oração

Mensagem: Pastor Ivan Xavier
Perguntas que podem ser feitas do
texto:
1-O que significa a palavra ``mundo``v.15
2-Coisas do mundo que atraem a
vontade humana- v.16
3-A vontade de Deus para o homem é
um projeto permanente – v.17
Conclusão: : Você é livre para fazer
escolhas, mas qualquer lado que você
escolher , haverá um resultado.
Qual lado você prefere?

Texto básico:
Texto devocional:
Versículo-chave:

Romanos 1:16-17
Romanos 1:8-15
Romanos 1:17

Visto que a justiça de Deus se revela no
evangelo, de fé em fé, como está escrito: O
justo viverá por fé

“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.”

Alvo da Lição: Ao estudar esta lição,
você compreenderá o propósito e as
circunstâncias que envolveram a escrita da
carta aos Romanos, a influência dela, os
principais temas e a importância quye a carta
tem para a igreja de hoje.

João 14:13,14

Oração

Em destaque

Parabéns pra você...
Ester Penha da Silva

10/Jan

Adriano Pinto Chaves

14/Jan

Jathir Freire Santana

14/Jan

Charles Anderson Lima

15/an

Jorgina Ninilde de Salles

15/Jan

Maria Rita de Cássia Ribeiro 15Jan

DÍZIMOS E OFERTAS

IDA AO TEMPLO

Deus atentou para a oferta de Abel,
mas não aceitou a oferta de Caim
( Gênesis 4:4,5 ).
Diz o texto: ‘’Abel trouxe as partes
gordas das primeiras crias do seu
rebanho’’, mas Caim ‘’trouxe do
fruto da terra uma oferta do Senhor’’
Qual a diferença entre ambas? Abel
consagrou a Deus o seu melhor, mas
Caim não teve esse cuidado.
Daí aprendemos que não basta
somente ser dizimista . Nosso dízimo
também deve ser acompanhado da
nossa intenção em oferecer para Deus
o nosso melhor. Que sejamos melhores
dizimistas!

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.

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 .

EBD ONLINE

Alice Lourenço do Valle

16/Jan

Andréa Cristina Pereira

16/Jan

Ilma Maria Gomes Arruda

16/Jan

EBD DURANTE A PANDEMIA

A coordenação vem informar que
as aulas estão sendo postadas
no youtube da Igreja. Estamos
estudando a revista
‘‘Carta aos Romanos’’

Nosso compromisso com a
Palavra de todos os Domingos as
19:00 horas no canal do youtube
de nossa Igreja.

CULTO
FAMÍLIAS
CULTO
NASNAS
FAMÍLIAS

CADA L A R UM T E M P L O ,
CADA REUNIÃO UM CULTO,
MAS UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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