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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 389 21 de março de 2021.

MAIS DE 2000 MISSIONÁRIOS ANUNCIAM
O EVANGELHO DE JESUS NOS 5 CONTINENTES
O nosso alvo até Lá é de R$
A Junta de Missões Mundiais é a
organização missionária da Convenção 3.000,00, mas esperamos ultrapassá-lo!
Batista Brasileira para os povos estrangeiros,
Que o Senhor Jesus abra os olhos
presente em cerca de 85 países, com da nossa Igreja para contribuir.
mais de 2.000 missionários, segundo o
relatório do primeiro semestre de 2020.
Fundada em 1907, sua atuação consiste
na expansão do trabalho missionário além
das fronteiras do Brasil, no despertamento e
preparo de vocacionados dos para missões,
dentre muitas outras ações que contribuem
para a proclamação do Evangelho no
mundo. O objetivo é levar o amor de Deus
aos povos através das ações pensadas de
acordo com as necessidades de cada país.

Pr. Ivan Xavier

GUARABU

EMBAIXADORES

JD CARIOCA II

JD. CARIOCA I

Tema:
O CUIDADO COM A LÍNGUA
Texto: Tiago 3:1-12
Quebra-gelo: Você conhece
o cabresto do cavalo? Para
que serve e como funciona?

A vida de oração de qualquer cristão deve refletir sempre o seu desejo de experimentar as
coisas do alto. Paulo nos exorta em Colossenses 3:1 “procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus”. É muito comum verificar que os crentes em
Cristo estão mais preocupados com as coisas desta vida do que com as coisas do alto. Sempre
orando sim, mas orando pela vida do aqui e do agora: o meu emprego, minha causa na
justiça, minha saúde, proteção do mal, vitória material, riqueza, realização profissional, enfim,
tudo, menos as coisas do alto, ONDE CRISTO ESTÁ ASSENTADO À DIREITA DE DEUS. Já
pensou nisso? É por isso que em outro texto o apóstolo aos gentios nos diz: “se é somente
para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos
de compaixão” (I Cor 15:19). Assim, vamos orar mais pela volta de Cristo, por santificação, por
servir humildemente na nossa Igreja, por salvação de almas, por sermos melhores crentes, pois
nossas necessidades materiais serão supridas pelo Senhor: “Busquem, pois, em primeiro lugar
o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas” (Mateus 6:33).
Atividades Semanais

Transição: Tiago afirma que
quem não tropeça no falar,
domina todo o corpo.
Perguntas para discussão
nos PGM:
1- Para que serve o freio na

boca dos cavalos e o leme
nos navios? v.3,4
2- Quais prejuízos a língua é

capaz de causar? v.5-8

QUINTA-FEIRA:

AVISOS:

19h30min – PGM ON-LINE- Moneró
DEMAIS DIAS:
21:00h –
Culto de Oração em casa.

25/03 19:00h reunião do
conselho e assimbleia administrativa.

3- Como podemos fazer bom
uso da língua? v.9-12

CULTO DE PÁSCOA
U M A LV O R E C E R C O M
DEUS
Tema: Ele não está aqui
mais ressurgiu.
dia 04/04 10:00h.

Conclusão: O cuidado com a
nossa língua começa quando
o Senhor Jesus se torna a
nossa fonte de água pura,
límpida e cristalina. Isso já
aconteceu com você?

EBD e PGM:
Ficarão restritos aos lares de
cada família da igreja, para
QUARTA-FEIRA:
atender ao isolamento social
19h30min – CULTO ON-LINE e PRE- solicitado pelas autoridades.
SENCIAL
Ministério Atos:

JD. GUANABARA

20 Participantes - 00 Visitantes

CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO

Presidente:

HFAG

(Adaptado do site da Junta de Missões Mundiais)

Até o segundo domingo de
maio, você poderá fazer uma oferta
designada para esta grande obra.

Pr Ivan Xavier

JD. CARIOCA III

JD CARIOCA IV

De onde vêm os recursos para o
sustento de tantos missionários? Dos
batistas brasileiros! Como povo de
Deus, nossa igreja deve orar, contribuir,
e se possível, apresentar para ir aos
campos que estão brancos para ceifa.

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

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
203ª SEMANA

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra
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Igreja Batista em Guarabu

Pedidos de Oração

SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

CULTO NOITE 19H

Demolindo o muro da INIMIZADE
Texto: Efésios 2:14-16
Mensagem: Pr. Ivan Xavier

Cantai ao Senhor; porque fez coisas
grandiosas; saiba-se isso em toda a
terra. Exulta e canta de alegria (...)
Leitura bíblica: Salmo 104.1

Perguntas que podem ser feitas ao Canto-66 HCC cantarei ao meu Salvador
texto:
Dedicação de dízimos e ofertas
1- É possível haver inimizade entre justos
e ímpios?
Oração de consagração
2- E entre cristãos?

Leitura bíblica: Salmo 147.7-9,3,5,20
Canto-330 CC O segredo do viver

3- Como é possível ter boas amizades na
vida cristã?
Oração de intercessão

Mensagem- Pr. Marco Aurélio F. Pereira
Conclusão: As inimizades devem ser
varridas da vida dos cristãos porque Oração
JESUS já as desfez na cruz.
Em destaque
DÍZIMOS E OFERTAS
O apego a dinheiro não vem de Deus.
Judas, do colégio apostólico e membro
da Igreja pastoreada por Jesus, tinha
problemas nessa área. Ele questionou
a mulher que derramou um frasco de
nardo puro sobre os pés de Jesus: “Por
que este perfume não foi vendido, e o
dinheiro dado aos pobres? Ele não falou
isso por se interessar pelos pobres, mas
por que era ladrão; sendo responsável
pela bolsa de dinheiro, costumava tirar
o que nele era colocado” (João 12:5,6).
Ele também negociou a traição de Jesus
com os chefes dos sacerdotes por 30
moedas de prata (MT 26:14-16). Veja
quanto prejuízo Judas teve por ter mais
amor ao dinheiro do que pela obra de
Deus! Ele simplesmente não viu Jesus
e não se salvou por causa do apego
ao dinheiro.
Banco Bradesco
Ag. 3184 CC. 46.296-9
CNPJ: 34.148.312/0001-69

IDA AO TEMPLO
Durante o período da pandemia, a ida ao templo
para cultuar com os demais irmãos ou participar da
EBD presencial é uma decisão pessoal (por conduta).
Quem não se acha suficientemente seguro para ir ao
Templo, pode acompanhar os cultos on-line. O mais
importante é que nenhum dos nossos membros deixe
de se alimentar com a Palavra de Deus.
Se você vai pela manhã ou à noite, siga corretamente
as normas previstas pelas autoridades sanitárias
municipais.
- Nos períodos de pico da transmissão do vírus, vá
alternativamente pela manhã ou à noite.
- Use máscara;
- Higienize os sapatos na entrada do Templo;
- Use álcool gel nas mãos;
- Observe o distanciamento social para se assentar ;
- Evite contatos físicos (abraço, aperto de mão,
beijo);
- Observe o distanciamento durante uma conversa;
- Seja breve.
- Se está gripado, manteve contato com alguém
com a COVID, ou está doente, não vá ao Templo.
Que o Senhor nos abençoe para que a nossa Igreja
continue adorando a Deus e servindo aos amados
irmãos neste tempo de restrições.

HORÁRIO DA SECRETARIA

Terça-feira: de 14h00min às
18h00min.
Quarta-feira: de 16h00min às
21h00min.
Quinta e sexta-feira: de
08h00min às 17h00min.
Domingo: 08h00min às
13h00min e 18h00min às
21h00 min.
Home-Office: 9 horas
disponíveis em casa.
Folga da Secretária: segundafeira e sábado.

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.

“E tudo quanto pedirde e 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...
Raquel da Silva Galdino

24/mar

Rosângela Falcão Correia

24/mar

“O Senhor te abençoe e te guarde;
o Senhor faça resplandecer
o seu rosto sobre ti e te conceda
graça; o Senhor volte para ti o seu
rosto e te dê paz.
(Números 6:24-26)

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

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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