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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 21 I 24 de maio de 2020.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
160ª SEMANA

MAIO MÊS DA FAMÍLIA

“Dou graças ao meu Deus todas as vezes
que me lembro de vós.” Filipenses 1:03
Mesmo encarcerado, Paulo passava por
experiências espirituais profundas, o que
fazia levar palavras de incentivo, alegria
e motivação aos seus irmãos em Filípos.
Elogiava suas atuações generosas e orientava
a um relacionamento integral com Deus.
Era um período conturbado pela tirania
Romana, perseguições, isolamentos, reuniões
restritas e dificuldades de disseminação
das informações, ao qual favoreceu ao
aparecimento de heresias e falsas doutrinas.

da esperança, no aprofundamento de uma
consciência Santa na busca da justiça de Deus.
Nos cuidados pessoais e coletivos como
de um corpo em família que se alegra, que
interage, que persevera no propósito genuíno
e Santo na presença de Deus. Nada diferente
do que Jesus nos ensinou com alegria.
“Alegrem-se sempre no Senhor, repito:
Alegrem-se” Fl. 4:4.
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Repassemos essa mensagem.
Dc. Paulo Freire e Edna Fraga

MINISTÉRIO ATOS

42 presentes;

Contudo, o povo de Deus perseverou
e superou esse período direcionado pelo
Espirito Santo com unidade, comunhão,
amor, orações e súplicas, contribuindo para
a expansão do Evangelho.
“Seja a vossa moderação conhecida de todos
os homens. Perto está o Senhor.” Fl. 4:5
Como prisioneiros, nossos corpos podem
está isolados e detentos, limitados ao
confinamento. Mas podemos marcar esta
época não com lamentos ou auto-piedade , mas
com a expansão do amor, no fortalecimento

MONERÓ

Fonte: ”https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/pessoas”

CULTO DE ORÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Uma coisa começa a ser mudada quando não aceitamos os seus argumentos. Assim é em tempos de
pandemia. O senso comum hoje é de medo, frustração, incertezas e preocupações constantes. Mas o salvo
em Cristo está imune a essas coisas pela fé no poder sobrenatural do Senhor Jesus, que prometeu estar
conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No lugar de aceitar o padrão que o mundo nos
impõe, devemos rejeitá-lo, e nesse lugar colocar o padrão que vem da Palavra de Deus que diz: “Alegremse sempre. Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para
vocês em Cristo Jesus.” I Tess 5:16-18

Texto: Lucas 24:13-35
Tema: A viva esperança que nos
socorre.
Quebra-gelo: Você já perdeu
dinheiro alguma vez? Muito ou
pouco? Como você se sentiu?
Tr a n s i ç ã o : N o t e x t o , J e s u s
ressuscitado vai ao encontro de
dois discípulos para socorrê-los.
Perguntas para discussão nos
PGM:
1. Como estava o ânimo desses
dois discípulos? v.13-17
2. Por que estavam frustrados? v.
18-24
3. Como Jesus ressuscitado os
socorreu? v.25-32
4. O que significou o retorno deles
para Jerusalém? v.33-35
Conclusão:
A viva esperança é o próprio JESUS
RESSUSCITADO, que vem ao
encontro dos seus discípulos para
socorrê-los em seus momentos
de fraqueza.

Atividades Semanais
DOMINGO:
10h - CULTO ON-LINE
18h - EBD ON-LINE - Jovens
19h – Reunião da Família IBGuarabu
QUARTA-FEIRA:
19h30min – CULTO ON-LINE
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.
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

MISSÕES MUNDIAIS

“Alegrem-se sempre no Senhor.
Novamente direi: Alegrem-se! Seja
a amabilidade de vocês conhecida
por todos. Perto está o Senhor.”
(Filipenses 4:4,5).

Missionários em Trento, Itália:

Radical Amazônia:

Pr Edilberto Jr. e Pricila Busto

Natalino Pereira de Souza Filho e Hanna
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Igreja Batista em Guarabu
SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

Pedidos de Oração

CULTO MANHÃ (on-line)

CULTO NOITE (nos lares)

Texto: 1 Samuel 16:1-13

Texto: Hebreus 11:32-40

Tema: Vendo as coisas como Deus as vê.

Tema: Da fraqueza tiraram força.

Quebra-gelo: Você faz acepção de
pessoas? Como é isso em sua vida?

Quebra-gelo: Você já venceu algum
desafio? Viveu algum momento difícil? Como
foi?

Transição: No texto, aprendemos como
Deus vê as pessoas.
Perguntas para reflexão nas famílias:

Transição: No texto, há vários exemplos de
irmãos na fé que se agigantaram diante dos
desafios da vida.

1. O que estava em questão no texto? v.1-5

Perguntas para reflexão nas famílias:

2. Qual foi o erro de Samuel? v.6
3. O que Deus o ensinou? v.7

1. Quais desses gigantes da fé citados no
texto você conhece mais? v.32-34

4. É comum julgar as pessoas pela aparência?
v.8-11

2. Como podemos tirar força da fraqueza?
v.35-38

5. Samuel mudou sua maneira de ver as
pessoas? v.12,13

3. Você se vê também incluído na galeria
desses heróis da fé? v.39,40

Conclusão:

Conclusão:

Como Cristãos, é nossa responsabilidade ver
o outro com o mesmo olhar que Deus vê as
pessoas. Concorda?

Viver com Deus é um desafio que nos impõe
tirar força da fraqueza a cada instante.
Como você está vivendo esse desafio nesses
tempos de pandemia?

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

Parabéns pra você...

Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS

EBD

Todo aquele ou aquela que contribui
financeiramente com a obra de Deus
é mais feliz e faz o outro também mais
feliz. Quem investe no Reino de Deus
se cobre de graça e de satisfação, o
que o torna próspero: “Por meio dessa
prova de serviço ministerial, outros
louvarão a Deus pela obediência que
acompanha a confissão que vocês
fazem do evangelho de Cristo e pela
generosidade de vocês em compartilhar
seus bens com eles e com todos os
outros.” 2 Cor 9:13
Banco Bradesco
Ag. 3184 / CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

Espontaneidade,
planejamento,
sabedoria, fé
e o desejo de
que esse seja
um tempo de
aprendizado e construção de
conhecimento são ingredientes
indispensáveis.
AÇÃO SOCIAL

Projeto Ação Social, Alimente Uma
Vida!
Doe alimentos, não perecíveis e
ajude a salvar vidas!

NOSSO SITE

Visite o nosso site!
Faça download do boletim aqui:
www.ibguarabu.org
NOTA DE FALECIMENTO
Com pesar comunicamos
que os nossos queridos
irmãos: NAIR DO
NA SC I M E NTO DE
SOUZA (dia 18/05/20) e
PLÍNIO DE OLIVEIRA
L I M A ( 19 / 0 5 / 2 0 ) ,
dormiram no Senhor.
Oremos em favor das
famílias enlutadas.

Marlene Vale Barreto

25/mai

Camila Freitas S. Gonçalves 26/mai
Vivian Gonçalves

30/mai

Escala de Serviços
Diáconos:
M:

CULTO NAS FAMÍLIAS

CADA LAR UM TEMPLO,

CADA REUNIÃO UM CULTO,
MAS

UMA SÓ É A NOSSA IGREJA.
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