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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 391 04 de abril de 2021.

ABRIL MÊS DA EBD
Tema: “Servindo a Deus de todo o seu
coração”
Divisa: “O que vocês fizerem, façam de
todo o seu coração, como se estivessem
servindo o Senhor e não as pessoas”
(Colossenses 3:23)
A Escritura Sagrada nos recomenda
a buscar a excelência em tudo que fizermos.
No Antigo Testamento encontramos esta
ordem: “Tudo quanto te vier à mão para
fazer, fazei-o conforme as tuas forças”
(Eclesiastes 9:10). No Novo Testamento a
ordem é ainda mais explícita: “Tudo quanto
fizerdes, fazei-o de todo coração, como
para o Senhor e não para homens, cientes
de que recebereis do Senhor a recompensa
da herança” (Colossenses 3:23,24). Todas
as pessoas de um modo geral podem
produzir excelência e, ao fazer isso, estarão
se assemelhando mais ao seu Criador.
Há um princípio que rege a vida:
O que fazemos revela o que somos e o
que somos está vinculado ao que cremos.
As vezes é importante que perguntemos
a nós mesmos, porque estamos fazendo
o que fazemos. Eu mesma costumo fazer
esta pergunta, quando estou enfrentando
lutas que podem me desmotivar a continuar
avançando no serviço do Reino. Nunca
esqueça meu irmão, minha irmã, que você
CULTO DE ORAÇÃO E ESTUDO BÍBLICO
A nossa Igreja promoveu um dia de jejum e oração
na última segunda-feira, dia 29 de março de 2021.
O objetivo foi o de ter um tempo mais dedicado
ao Senhor, para apresentar nossos pedidos,
agradecimentos e necessidades. O jejum não é
um exercício para nós mesmos, para medirmos
nossa capacidade espiritual e dizermos que somos
mais consagrados. O jejum é uma abstenção de
algo em favor de outrem, no caso, suspender as
refeições para nos dedicarmos mais à causa que
nos levou a fazê-lo. Estamos vivendo dias difíceis,
com a pandemia atingindo alguns de nossos irmãos.
Precisamos orar mais por eles e pelos que sofrem de
igual modo. O sofrimento deles é também o nosso;
além disso, Jesus disse para jejuar ao Pai (Mt 6.18) “e
teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará”.
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: segunda-feira e
sábado.
Presidente:
Pr Ivan Xavier

Ministério Atos:

Pr Luiz Cláudio Robaina Serra

AVISOS

serve ao Senhor. Quando você ajuda
seu pastor, você está agradando a Deus.
Quando você lidera, canta, evangeliza, ou
faz qualquer outra coisa, você deve ter em
mente que através de tudo isso, temos
a oportunidade de servir ao Senhor e
nossos irmãos.
Minha pergunta para todos nesta
ocasião é: Temos cooperado com nossos
líderes e irmãos?
Tenhamos como propósito em nosso
coração sermos fonte de benção para
nossos irmãos e líderes. A obra do Senhor
avança e não podemos nos opor a ela.
Avancemos também!
Que Deus abençoe a todos nós
e que sejamos capazes de servi-lo com
todo o nosso coração.

PEQUENOS GRUPOS
MULTIPLICADORES (PGM)
205ª SEMANA
JD. CARIOCA III
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JD. GUANABARA

GUARABU

JD CARIOCA IV

EMBAIXADORES

JD CARIOCA II

JD. CARIOCA I

Judith Cristina A. de Jesus da S. João
Coordenadora da E.B.D 2021

07 Participantes - 00 Visitantes

Tema: A FÉ, O JEJUM E A
ORAÇÃO

Texto: Mateus 17:14-21
Quebra-gelo: O que
você faz quando é
surpreendido por uma
dificuldade? Cite exemplos.
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.

Transição: O texto fala de
um pai cujo filho estava em
tribulação.
Perguntas para
discussão nos PGM:
1-Qual a maior
característica da
personalidade desse pai?
Ele desistiu na primeira
tentativa? V.14-16
2- O que impediria a cura
do menino? V.17,18
3-O que aprendemos
sobre a fé, o jejum e a
oração? V.19-21
Conclusão: Devem
ser praticadas à luz do
Evangelho de Jesus, para
obter libertação e cura.
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Pedidos de Oração

SUGESTÃO DE CULTO NO LAR

CULTO MANHÃ 10H

AS SETE ÚLTIMAS PALAVRAS DE
JESUS NA CRUZ
Texto: João 19:16-37
Mensagem: Pr. Ivan Xavier
Perguntas que podem ser feitas ao
texto:
1-O que a crucificação de Jesus representa
para você? V.16-24
2-Jesus, mesmo na cruz, manifestou o
seu cuidado com os que creram Nele.
Você crê Nele? V.25-27

CULTO NOITE 19H

SEJA LIVRE PARA SONHAR
Texto: Gênesis 37.19
Mensagem: Pr. Luíz Claudio Robaina
Perguntas que podem ser feitas ao
texto:
1-O que te impede de sonhar?
2-Onde está o seu sonho?

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, Adriano
e Marcela, Jezi (pai da ir. Vandete), Dc.
Judith, João Miguel, Marilza, Lucimar, Irene
Figueiredo, Enlutados e contaminados pela
COVID-19.
“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

3-Como é o sonho de Deus?

3-Por outro lado, os que não creram, o
flagelaram. O que se espera para aqueles Conclusão: Não deixe que nada te impeça
que não creram? V.28-37
de sonhar, nem decepções ou medo. Não
entregue seu sonho e não permita que
soterre nem prenda seu sonho. Seja
Conclusão: As sete últimas palavras nada
livre
para
sonhar. Saiba que acima de seus
de Jesus na cruz devem ser entendidas sonhos, estão
os sonhos de Deus para sua
como Palavras de Salvação. O que elas vida. Você é livre
para sonhar!
representam para você?

Parabéns pra você...
Daniel Maranhão Bittencourt

06/abr

Elizeti da Silva Ferreira

06/abr

Jennifer Pedraça Nogueira

06/abr

Pedro Basilio Cardoso

08/abr

Em destaque

DÍZIMOS E OFERTAS

ESCALA DE SERVIÇOS

Recepção
O dízimo é um ato de fé. Há ocasiões em que dizimar fica entre
4o Domingo
os nossos interesses materiais e os interesses do Reino de Deus. 1o. Domingo
Nessas horas, é bom que se diga: busque primeiro o Reino de Deus, M: Eliane Moraes M: Mercedes
N: Irene
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas num sentido mais N: Ma. Geralda
amplo, o dízimo também é do nosso tempo, da nossa atenção e
5o Domingo
do nosso amor a Deus. Nesses casos, o dízimo vai muito além de 2o. Domingo
M: Glória
10%, pois o Senhor não quer somente uma parte de nós, mas o M: Marilza
N: Ana Lucia/Talita
nosso coração por inteiro (100%). Esse valor que devolvemos a N: Andreia
Deus mensalmente, provoca uma dedicação maior da nossa parte
neste sentido mais amplo. “Quem é fiel no mínimo também é fiel 3o. Domingo
no muito; quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. M: Luciana
Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará N: Veraneide
as verdadeiras?” (Lucas 16:10-11)
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EBD PRESENCIAL
EBD CLASSE ÚNICA
Domingo
08:45h ás 09:45h

“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)

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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