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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 -

Multiplicadora da Graca
, e do Amor de Deus
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CELEBRANDO A TRANSFORMAÇÃO
Somos todos livres. Esta afirmativa precisa responder a uma pergunta: “O que temos feito de
nossa liberdade?”
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Sem responder a esta pergunta, podemos simplesmente trocar de senhor e continuar escravos. O
homem é escravo daquilo que o domina, ensina-nos a Bíblia (2Pedro 2.19).
O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, logo absolutamente perfeito. A partir
do pecado e por causa do pecado, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, não somos mais perfeitos.
Sabemos, por experiência própria, que cada um de nós tem uma área na vida que precisa ser
recuperada.
Precisamos, por exemplo, entender a finalidade da liberdade, não é para fazer o que não queremos,
mas para fazer o que queremos. Será que conseguimos? O apóstolo Paulo vivia o mesmo drama de
cada um de nós (Romanos 6.15-21).
Somos livres para ingerir produtos químicos, seja para apagar uma dor, seja para nos mergulhar
num passageiro prazer. Somos também livres para parar de fumar, para parar de beber bebidas
alcoólicas, para parar de injetar uma droga no corpo, para voltar a dormir sem a muleta de um
barbitúrico, mas descobrimos que, embora o desejando, não conseguimos.
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EU PRECISO ADMITIR A MINHA IMPOTÊNCIA
O Evangelho nos anuncia que a transformação é possível. A recuperação é possível, não importam
quais sejam os problemas, estejam eles nos campos da sexualidade, dos relacionamentos, da vida
devocional, da vida financeira ou das emoções. Quando ouvimos Jesus ensinando que são bemaventurados os pobres de espírito, e aceitamos a verdade deste ensino, podemos começar a viver.
Este ensino de Jesus nos permite derivar um princípio para uma vida saudável:
“Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer
as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle”.
Pr. ISRAEL BELO DE AZEVEDO
Pastor da Igreja Batista Itacuruçá
Pr Luiz Cláudio Robaina.
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

O que é orar?
Orar é conversar com Deus. É contar para Ele TUDO que sentimos, TUDO que pensamos, TUDO o
que acontece durante o dia e também pedir a sua ajuda quando precisamos, porque Ele se importa
com o que acontece conosco.Ele nos ama, e nada que façamos diminui Seu amor por nós.
O quanto Deus nos ama? Ele nos ama o máximo que alguém poderia amar; não pode aumentar
nem diminuir. É por causa do Seu amor que podemos chegar sem medo para Ele e contar tudo que
está em nosso coração.
Como sabemos que Deus nos ouve? Ele nos ouve porque é muito compreensivo e bondoso. Quando
necessário, o Espírito Santo vai chamar nossa atenção para o que estiver errado porque precisamos
aprender muitas coisas, mas Ele fará isso com muito amor! Sl.102.17
Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE
17h30min - EBD ON-LINE - Jovens
19h – CULTO ON-LINE (YouTube da Igreja)
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE
QUINTA-FEIRA:
19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

DEMAIS DIAS:
21:00h – Culto de Oração em
casa.
EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de
cada família da igreja, para
atender ao isolamento social
solicitado pelas autoridades.

MONERÓ

MINISTÉRIO ATOS

22 Participantes - 3 Visitantes

Texto: Mateus 28. 18-20
Tema: Não estamos sozinhos
Quebra-gelo: Em algum
momento de sua vida você já se
sentiu sozinho em meio a várias
pessoas?
Tr a n s i ç ã o : J e s u s e s t a v a
fisicamente com os seus
discípulos até ele retornar ao
Pai, ou seja, até ele ascender
aos céus. A partir de então, ele
está presente conosco através
do Espírito Santo (At.1.4). O
Espírito Santo nos foi enviado
em cumprimento a promessa
de Jesus que jamais deixaria
órfão seus discípulos - “Mas o
Consolador, o Espírito Santo, que
o Pai enviará em meu nome, esse
ensinará a vocês todas as coisas.
Perguntas para discussão nos
PGM:
1. Quando ouvimos de Jesus: E
eis que estou com vocês todos
os dias até o fim dos tempos.” O
que vem ao seu coração?
2. Como você descreveria sua
experiência com o Espírito Santo
hoje?
3. Se é o Espírito Santo que
convence o ser humano para
uma nova vida, e Ele está
conosco todo o tempo, por
que temos tanta dificuldade em
compartilhar a nossa fé com
nossos amigos e familiares?
Conclusão:
Deus nos enviou o espírito santo
para nos ensinar e revelar as
coisas do Pai como estar escrito
lá 1Corintios 2:11 , nosso dever
é sermos Aluno do Espírito Santo
e aprendermos com Ele.

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Natalino Pereira de Souza Filho e Hanna
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SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

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; Rosenilda dos
Santos Dias; Dc. Adenair; Nair
Bastos, Silvia Maria da Conceição;
Lauzira; Maria das Neves; Thereza
Ruas; Jathir; Lusa; Maria da
Rocha Percu; Evanilde; Cliff e
Camila; Carlos Tavares; Dc. Neisil;
Brito; Nilza; Priscila; Charles;
Tereza Jussara; Fran Tavares.

CULTO NOITE (19h / on-line / youtube)
Texto
2º Reis 5. 1-3

Quebra Gelo
Como você identifica uma pessoa que é
Aproveitadora?
Transição
Paulo começa com uma palavra de ânimo
e motivação aos filipenses serem unidos e
aprenderem a honrarem uns aos outros. Paulo
convoca a igreja em Filipos a terem a Cristo
como o padrão nesta unidade e principalmente no
sentimento de “honrar uns aos “outros.
Por isso ele diz: “Seja a atitude de vocês a mesma
de Cristo Jesus”
Perguntas
1- Qual a diferença entre ser humilde e ser capacho?
2- Como é possível manter o equilíbrio entre
atender as necessidades dos outros e suas próprias
necessidades? Compartilhe
3- Para você o que significa considerar alguém
“superior a si mesmo”?

FAÇA A DIFERENÇA

Quebra Gelo
Qual foi a maior diferença que alguém já fez em sua vida?
Transição:
Ao olharmos a história desta serva de Naamã, podemos crescer de
maneira extraordinária no que é de fazer a diferença. O Durante
o longo da história, a tensão entre Israel e a Síria era algo muito
frequente e com muitos choques. Em uma destas batalhas, “Naamã,
comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante
do seu senhor e de muito conceito” levou para sua casa uma
menina, como escrava (v.2) “Tropas saíram da Síria, e da terra
de Israel levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da
mulher de Naamã.” Porém, ao chegar nesta casa, esta pequena
menina se deparou com um quadro bem desafiador (v.1): “Ele era
herói de guerra, porém sofria de lepra.” - A lepra era uma das
doenças mais temidas da época. Em algumas formas era muito
contagiosa, e em muitas situações, incurável. Mas esta menina faz
a diferença na vida de Naamã dizendo (v.3): “— Quem dera o meu
senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria; ele

”E será que antes que clamem
eu responderei; estando eles
ainda falando, eu os ouvirei”.
Isaías 65:24

o curaria da sua lepra.”
Perguntas
1 – Naamã recebeu ajuda num momento bem desafiador de sua
vida. Compartilhe com o seu grupo, uma história de alguém que
2- Esta menina tinha tudo para ser indiferente, mas ela fez a diferença

Parabéns pra você...

onde Deus a colocou. Você consegue compreender como Deus quer

Ricardo Romão do N. Neves 30/ago

fez a diferença na sua vida quando mais precisava.

te usar onde ele te colocou hoje?
3- Quais são as maneiras que você pode demonstrar fidelidade ao

Hadriana Mara R. Lourenço 01/set

seu Deus onde você está? (trabalho, escola, família...)

Jairo Freire Santana

05/set

Miriam Santos Alves

05/set

Em destaque

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

EBD DURANTE A PANDEMIA
A coordenação da EBD vem informar
que está nos preparativos para o
retorno das aulas de maneira virtual.
As aulas serão postadas no YouTube
da Igreja. Estudaremos a revista
“Religiões e Religiosidades”. Nos
ajudem em oração.

EBD ON-LINE

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: 13
às 18h; quarta: 18 às 21h; sábado:
FOLGA; 15 horas de home-office.

Informamos que a Escola Bíblica
Dominical estará retornando a partir
do dia 06 de setembro, de maneira
virtual. As aulas serão postadas
no YouTube da Igreja às 19:00h,
todo Domingo. Queremos convidar
a todos para estudar a revista
“Religiões e Religiosidades” conosco,
onde estaremos entendendo o
que é religião, por que o homem
tem a necessidade de se relacionar
com Deus e quais os fundamentos
de outras religiões, e o que elas
destoam da Bíblia, nosso manual de
fé e prática. Vem conosco estudar a
palavra de Deus.

LIVES DE ESTUDOS BÍBLICOS
QUARTAS, 17h

QUINTAS, 18:30h

QUINTAS, 19:30h

DOMINGO, 17:30h

ESTUDO BÍBLICO

“O dízimo é uma ordenança de Deus, além
de um reconhecimento de que tudo o que
temos provém do Senhor. Significa devolver
um percentual de tudo o que recebemos, para
realimentar a Obra de Deus. A oferta é uma
decisão voluntária, do crente agradecido pelas
ricas bênçãos que Deus lhe tem proporcionado.

IDA AO TEMPLO

MISSÕES
Próximo domingo (13/09/2020) será
a abertura de Missões Nacionais.

PGM MONERÓ

DÍZIMOS E OFERTAS

ESTUDO BÍBLICO

Texto
Filipenses 2:5-8

PGM ATOS

CULTO MANHÃ (on-line)

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