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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 394 25 de abril de 2021.

DEDIQUEM-SE A ESTUDAR A PALAVRA DE DEUS
tem se dedicado a aprender, ou está satisfeito
com o que você já sabe? Cuidado! Conhecer a
Deus e sua vontade é um processo que nunca
termina, pois nunca conheceremos plenamente
sobre Deus. “Conheçamos o Senhor; esforcemonos por conhecê-lo” (Os 6:3a) é o conselho
de Oseias para o povo que vivia em pecado.
Conhecer o Senhor é um esforço da nossa parte,
O texto de Atos 2 é muito conhecido entre os
e a EBD é um ótimo caminho para aprender
cristãos. Ele retrata a descida do Espírito Santo no
mais de Deus, que se revelou através da palavra.
dia de Pentecostes. Naquele dia, “todos ficaram
Paulo, ao exortar Timóteo afirma que “toda
cheios do Espírito Santo” (v. 4) e sinais e prodígios
foram contemplados. Mas, o final desse capítulo a Escritura é inspirada por Deus e útil para o
é muito interessante. Após a pregação de Pedro e ensino, para a repreensão, para a correção e
a conversão de “cerca de três mil pessoas” (v.41), para a instrução na justiça, para que o homem
o texto fala sobre a comunhão dos cristãos. São de Deus seja apto e plenamente preparado para
quatro itens citados por Lucas: “o ensino dos toda boa obra” (2 Tm 3:16-17). Que nesse dia, eu
apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as e você, possamos compreender que a Palavra de
orações” (v. 42). Não é curioso que o primeiro Deus é viva, e ela conta uma história de Salvação,
item seja a dedicação ao ensino dos apóstolos? e que Deus quer se relacionar com você através
dessa palavra. Não permita que a corredia do dia
Esses 4 itens são basicamente a base para uma
tire de você o privilégio que é estudar a Bíblia.
igreja existir. É necessário que haja oração, comunhão,
Frequente a EBD, estude o material. Se envolva.
o partir do pão (olhar para os mais necessitados e
Em Cristo,
estender a mão), mas também deve existir o ensino.
A igreja se dedica constantemente ao ensino da
Seminarista Cliff Gonçalves.
palavra. O pastor gasta horas preparando uma
pregação/exposição, seja para o culto da quarta-feira
ou do domingo. O professor da EBD passa a semana
se preparando com sua lição, para dar o seu melhor.
Os líderes de PGM também se preparam para ensinar
o que Deus quer falar naquele dia de encontro.
Os que aceitaram a mensagem foram batizados,
e naquele dia houve um acréscimo de cerca de
três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos
apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às
orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas
maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Atos 2:41-43

E você, aluno? Tem se dedicado ao estudo da
palavra? Neste mês de Abril, comemoramos o mês
da Escola Bíblica Dominical. Durante a pandemia,
temos nos reinventado para fornecer aulas para a
nossa igreja, dedicando-nos a ensinar. Mas você

AVISOS

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
Em 1 Tessalonicenses 5:17 está escrito: Orem continuamente. Para observar
este ensino, primeiramente você deve saber o que é orar. Orar é falar com
Deus; é ter um relacionamento de amor com Ele, é dirigir-se ao Senhor em
ato de fé, dependência, submissão e louvor. É colocar-se na condição de filho
perante as necessidades e os desafios da vida. É crer que Ele é galardoador
daqueles que o buscam com um coração quebrantado e contrito. Deus se
alegra com o filho que o busca de todo o seu coração. E continuamente?
Dia e noite, 24 horas por dia? Não. A ênfase aqui está na vida de quem ora.
Você pode orar continuamente tendo sempre um tempo dedicado para
falar com Deus, ou orar continuamente apoiando na difusão do Evangelho,
ou orar continuamente com o seu testemunho pessoal de vida. De muitas
e variadas formas a sua vida deve sempre refletir uma vida de oração.

ATIVIDADES SEMANAIS
DOMINGO:
08:45h - EBD PRESENCIAL CLASSE ÚNICA
09:00h- EBD ON-LINE (YouTube da Igreja)
10:00h- CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE e PRESENCIAL
QUINTA-FEIRA: 19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
DEMAIS DIAS:
21:00h – Culto de Oração em casa.
PGM:
Ficarão restritos aos lares de cada família da igreja, para
atender ao isolamento social solicitado pelas autoridades.
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Pastor de Jovens e adolescentes:
Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
208ª SEMANA
JD. CARIOCA III

HFAG

JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

JD CARIOCA II

EMBAIXADORES

JD. CARIOCA I

09 Participantes - 00 Visitantes

Tema: A DOR DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
Texto: 2 SAMUEL 13:1-22
Quebra-gelo: Alguém
confessou: A situação mais difícil
que enfrentei foi compartilhar o
meu segredo mais negro. Agora
que ousei abrir a ferida, o que
posso fazer para curar a dor?
(Sabe de alguém assim?)
Transição: O texto fala da
violência doméstica, onde
Ta m a r f o i e s t u p r a d a p e l o
seu meio-irmão Amnon.

Reunião do conselho e mi- Perguntas para discussão nos
nistérios e Assembleia reguPGM:
lar, Dia 29/04 ás 19:00h, no
Templo.
1-Você sabe de alguém que
sofre algum tipo de violência
Campanha de Missões Mundiais doméstica?

PRÓXIMO DOMINGO

2-Como Tamar se sentia depois
que soreu esse tipo de violência?
3-Quem ajudou Amnon a praticar
este ato vergonhoso?
4-Qual a responsabilidade de
Davi nessa tragédia?
5-Como podemos curar a dor da
violência doméstica?
Conclusão: Muita dor e
sofrimento é gerado dentro de
casa quando os princípios divinos
de amor fraternal e respeito são
quebrados. Que a sua casa e sua
família seja livre desse mal!
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

E N C O N T R A N D O O Q U E E S TAVA A PROVISÃO DE DEUS E O CUMPRIMENTO
PERDIDO
DAS SUAS PROMESSAS
Texto: Lucas 15
Texto: Gênesis 22.1-14
Mensagem: Seminarista Cliff Gonçalves
Mensagem: Ir. Anderson Ramos
Perguntas que podem ser feitas ao texto:
Perguntas que podem ser feitas ao texto:
1-Qual foi a motivação de Jesus em contar
as 3 parábolas?
1-Você tem sido obediente à Palavra de DEUS
no seus ensinos? (V 1,2)
2-O que a parábola da ovelha perdida e da
dracma tem em comum?
2-Onde está pautada a sua fé? (V 5)
3-A quem podemos comparar o pai da 3-O que é Esperança? (V 7,8)
parábola do filho pródigo?
4-Com qual personalidade você se identifica
mais: a filho pródigo ou do filho mais velho?
Conclusão: Jesus quer nos encontrar todos
os dias. Ele está à porta e bate. E você, o que
você procura no dia a dia? Será que você
procura nos lugares corretos?
Em destaque

Conclusão: Para que possamos ter a
provisão de Deus e o cumprimento de SUAS
PROMESSAS em nossas vidas, é necessário
que: sejamos obedientes, tenhamos fé,
perseverança, acreditemos e confiemos em
DEUS, e por fim aguardemos a provisão do
próprio DEUS, pois ELE é o nosso provedor
por excelência.

DÍZIMOS E OFERTAS

ESCALA DE SERVIÇOS

Todos os dízimos da terra seja dos
cereais, seja das frutas - pertencem
ao Senhor; são consagrados ao
Senhor. O dízimo dos seus rebanhos,
um de cada dez animais que passem
debaixo da vara do pastor, será
consagrado ao Senhor- Lev 27:30,32.
Na Lei de Moisés está o
princípio do dízimo, mas no
Novo Testamento entendemos
que nossa vida deve ser dada ao
Senhor por inteiro – Mateus 22:37.
O r e – c o n t r i b u a – Pa r t i c i p e
do Ministério da sua Igreja.

Recepção

Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

1o. Domingo
M: Eliane Moraes
N: Ma. Geralda

4o Domingo
M: Mercedes
N: Rejane

2o. Domingo
M: Glória
N: Judith

5o Domingo
M: Magaly
N: Irene/Marilza

CASADOS PARA SEMPRE

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;
Tereza Jussara; Fran Tavares, Zilda Campos,
Carlos e Eliete, Carlos (pai do Vitor), Dc.
Sidmar, Fernando Pereira, Serebias, Carlos e
Cláudio filhos do ir. Serebias, Dc. Judith, Dc.
Adenair, Adriano e Marcela, Marilza, Lucimar,
Irene Figueiredo, Enlutados e contaminados
pela COVID-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...
Aline Danielle dos S. V. Souto

Lucimar Soares da Rocha Chaves 25/abr
Marcella Haddad de C. Maciel

26/abr

Maria Geralda Dias Silveira

27/abr

Nair de Almeida Bastos Adriano 30/abr
“Ensina-nos a contar os nossos dias para
que o nosso coração alcance sabedoria.”
(Salmos 90:12)

EBD PRESENCIAL
EBD CLASSE ÚNICA
Domingo
08:45h ás 09:45h

3o. Domingo
M: Luciana
N: Veraneide/Talita

Foi ministrada nesta segunda-feira
(19-04). Lição 5 - Lição 5 Perdão

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o
conforme as tuas forças, porque na sepultura,
para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem
ciência, nem sabedoria alguma.”
(Eclesiastes 9.10)

“Assim, permanecem agora estes três: a
fé, a esperança e o amor. O maior deles,
porém, é o amor”.
(1 Coríntios 13:13)

25/abr

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